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Detta examensarbete handlar om informationsflöden och kundservice vid Besam Production AB:s
utskeppningsavdelning. Syftet med detta arbete är att se över de nuvarande rutinerna som idag finns på
utskeppningsavdelning vad gäller informationsflöde vid de dagliga transportbokningarna både till
transportören och till kunderna. Hur informationsflödet här kan förändras för att kunna bli mer effektivt,
spara tid och bli en konkurrensfördel för Besam Production AB undersöks också. Även en granskning av
den kundservice som Besam Production AB erbjuder vid transporter till sina kunder granskas och hur
denna skulle kunna förbättras ses också över.

 I nulägesbeskrivningen tas det upp hur nuläget för skeppningsavdelningen ser ut både vad gäller
informationsflöde till och från den transportör som används till de dagliga transporterna Geologistics
och det informationsflöde som idag finns mellan utskeppningsavdelningen och
dotterbolagen/slutkunderna. Det tas även i nulägesbeskrivningen upp vilken form av kundservice som i
dagens läge ges vid transporter från Besam Production AB och vilken kundservice som Besam erhåller
från Geologistics. 

I litteraturstudien studeras olika former av informationsflöde och vikten av informationsinnehållet. Här
tas även upp olika former av kundservice vid transporter och hur viktigt det är för ett företag att ha rätt
syn på sina kunder och hur viktigt det är att vara medveten om vad det egentligen kunderna vill ha vad
gäller service. 

Resultatet av analysen mellan nulägesbeskrivningen och litteraturstudien finns i slutsatserna. De
viktigaste resultaten som har framkommit genom detta arbete indikerar att genomgående förbättringar
kan ske på utskeppningsavdelningen både vad gäller informationsflöden och kundservice. Som exempel
på detta kan nämnas att det största informationsflödet idag sker med hjälp av fax. Om detta istället
genomföras på elektronisk väg, skulle mer tid kunna frigöras som kan användas till den idag ej

informationsflöde, informationskvlaitet, kundvärde, kundservice, distribution, logistik



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Pia Lundqvist



 
 
 
 

Informationsflöde vid transporter 
med kundserviceperspektiv 

 
 

 
 
 
 
 

Utfört på Besam Production AB:s skeppningsavdelning 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pia Lundqvist  
 Linköpings tekniska högskola, LiTH, Campus Norrköping 
Programmet: Kommunikations och transportsystem, ITN 

Examinator: Thore Hagman 

 



Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om informationsflöden och kundservice vid Besam Production 
AB:s utskeppningsavdelning. Syftet med detta arbete är att se över de nuvarande rutinerna 
som idag finns på utskeppningsavdelning vad gäller informationsflöde vid de dagliga 
transportbokningarna både till transportören och till kunderna. Hur informationsflödet här kan 
förändras för att kunna bli mer effektivt, spara tid och bli en konkurrensfördel för Besam 
Production AB undersöks också. Även en granskning av den kundservice som Besam 
Production AB erbjuder vid transporter till sina kunder granskas och hur denna skulle kunna 
förbättras ses också över. 
 
 I nulägesbeskrivningen tas det upp hur nuläget för skeppningsavdelningen ser ut både vad 
gäller informationsflöde till och från den transportör som används till de dagliga transporterna 
Geologistics och det informationsflöde som idag finns mellan utskeppningsavdelningen och 
dotterbolagen/slutkunderna. Det tas även i nulägesbeskrivningen upp vilken form av 
kundservice som i dagens läge ges vid transporter från Besam Production AB och vilken 
kundservice som Besam erhåller från Geologistics.  
 
I litteraturstudien studeras olika former av informationsflöde och vikten av 
informationsinnehållet. Här tas även upp olika former av kundservice vid transporter och hur 
viktigt det är för ett företag att ha rätt syn på sina kunder och hur viktigt det är att vara 
medveten om vad det egentligen kunderna vill ha vad gäller service.  
 
Resultatet av analysen mellan nulägesbeskrivningen och litteraturstudien finns i slutsatserna. 
De viktigaste resultaten som har framkommit genom detta arbete indikerar att genomgående 
förbättringar kan ske på utskeppningsavdelningen både vad gäller informationsflöden och 
kundservice. Som exempel på detta kan nämnas att det största informationsflödet idag sker 
med hjälp av fax. Om detta istället genomföras på elektronisk väg, skulle mer tid kunna 
frigöras som kan användas till den idag ej tillräckligt utvecklade kundservicen.  
 
 
 

 



Summery 
 
This thesis is about information flow and customer service at Besam Production AB´s 
transport department. The focus of this thesis is to study the daily routines at the transport 
department regarding information flow and customer service both to the customers and to the 
forwarder. And how the information flow can be changed to be more efficient, save time and 
how to make this to an advantage against theirs competitors, is also studied. Like vise the 
customer service that Besam Production today is offering their customer at the transportation 
point and witch improvements that can be carried out. 
 
In the chapter where the current situation the daily work and situation for the transport 
department is addressed. Especially the situations regarding information flow to and from the 
daily used forwarder, Geologistics, and the information flow that today exist between the 
transport department and daughter-companies/end customers. In this chapter it’s also 
addressed witch kind of customer service that Besam Production AB today offers with their 
transport and what kind of customer service that Besam Production AB today is receiving 
from their forwarder. 
 
In the literature study different forms of information flow and the importance of the 
information quality and contains, is studied. In this chapter different forms of customer 
service and how important the opinion of the customer is, is also studied.   
 
The result of the analysis between the chapters, current situation and literature study is for 
show in the conclusions’ chapter. The most important results in this thesis indicate that major 
improvements can be carried out within the transportation department in both areas. An 
example of this is that the greatest information flow today is transferred with fax. If the 
information flow instead was transferred electronically, the time saved could be used for 
customer service that today is not developed enough.            
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1. Inledning 
Utbildningen för en civilingenjör avslutas med ett examensarbete. Detta är mitt 
examensarbete som kommer att avsluta min utbildning på civilingenjörsprogrammet 
Kommunikations och transportsystem, Campus Norrköping, Linköpings tekniska högskola, 
LiTH. 
 
Det viktiga med ett examensarbete är enligt LiTH att studenterna visar att de klarar av att 
tillämpa de kunskaper de under sin studietid har mottagit och att självständigt lösa uppgiften 
med att genomföra ett examensarbete. 
 
Jag har genomfört mitt examensarbete på företaget Besam Production AB. Valet av företag 
har sin enkla lösning i att jag under fyra somrar har jobbat som vikarie på deras 
utskeppningsavdelning. Det är denna avdelnings informationsflöde som kommer att 
undersökas, både internt och ut mot kund. 
 
 

1.1. Problemen/Bakgrund 
Det som Besam Production AB idag upplever som problem vid sina utgående transporter är 
att de resurser som finns idag, både vad gäller tid och verktyg, inte riktigt räcker till. Besam 
upplever även idag att när det uppstår problem av någon form vid transporter finns det väldigt 
lite tid över till att ta hand om och reda upp dessa. En av orsakerna till att det tar tid med att 
lösa transportproblem är att Besam anser att kontakten mellan dem och deras transportör, 
Geologistics, är något svag. (Angbäck, 2006) 
 
Besam anser även att det finns problem i själva arbetsmetoderna på utskeppningsavdelningen, 
detta då det mest arbetet utförs manuellt. Det manuella arbetet tar lång tid och gör att den 
mänskligariskfaktorn blir stor. Utskeppningsavdelningen genererar stora mängder papper när 
godset skickas, detta i sig skapar också problem, då det blir svårt att arkivera allt. (Angbäck, 
2006) 
 
Idag görs den mesta informationsöverförningen med fax, både till transportör och till 
kunderna. Att faxen används som den mest använda överförningskällan anser Besam som en 
risk. Detta då kvaliteten på den överförda informationen inte blir den bästa och att fax inte 
kommer fram. (Angbäck, 2006) 
 
Besam Production AB vill vara ett företag som anses pålitligt och som håller vad de lovar. De 
vill kunna hålla de lovade transporttiderna till alla länder och de vill inneha rätt och aktuell 
information vad gäller allt från tidtabeller till övriga situationer som kan uppstå. Besam har 
också önskemål om att få full uppsikt över sina sändningar och att kunna få möjlighet till att 
informera sina kunder om något problem skulle uppstå. De önskar även att tid skulle kunna 
frigöras så att de skulle kunna få möjlighet till att övervaka de lite udda sändningarna eller de 
sändningar som är extremt viktiga för deras kunder. (Angbäck, 2006) 
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1.2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga informationsflödet och se över kundservicen 
vid utgående transporter. Syftet är också att se vilka fördelar som Besam Production AB kan 
få med ett effektivare informationsflöde både mellan dem och deras transportör (Geologistics) 
och mellan dem och deras kunder.  
 
För att tillgodose Besam Production AB:s behov skall examensarbetet innehålla: 

• Kortfattad teoretisk bakgrund av olika former av kundservice och informationsflöden 
• Förslag till olika förbättringsmöjligheter inom både kundservice och informationsflöde 
• Besams möjliga fördelar med förändringarna 
 
 

1.3. Avgränsning och fokus 
För att arbetet inte ska bli allt för omfattande och dra ut på tiden har jag valt att avgränsa mina 
undersökningar till det informationsflöde som finns vid utgående transporter mellan Besam 
Production AB och Geologistics. Vad det gäller informationsflödet och kundservicen har jag 
valt att koncentrera mig på de kunder med störst orderkvantitet och de kunder som det har 
varit mycket problem hos. Även en viss begränsning har gjorts vid kundservicen, där 
tyngdpunkten först och främst har varit leveransservice och service vid transporter.  
 

1.4. Läsanvisningar 
Jag hoppas att hela detta examensarbete kommer att anses läsvärt. Dock kan vissa kapitel vara 
av större vikt för vissa grupper. Besams personal anser jag kommer att ha mest utbyte av 
kapitlen fyra, sex och sju. Dessa kapitel innehåller nulägesbeskrivning, analys och slutsatser 
av de ämnen som tas upp i arbetet. Om en djupare förståelse för områdena önskas 
rekommenderar jag att även läsa kapitel fem som innehåller litteraturstudien. 
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2. Uppgiftsprecisering 
Examensarbetet ska genomföras på området informationsflöde och kundservice vid utgående 
transporter. Detta då man från Besams Production AB:s sida vill undersöka om de kan bli 
effektivare, skapa säkrare interna processer och kanske i viss utsträckning även införa viss 
automatisering inom det valda området. Om vissa effektiviseringar på detta område kan 
införas och som kan frigöra mer tid anser Besam att denna tid i så fall skulle kunna läggas på 
avvikelser och en mer aktiv och bredare kundservice än vad som existerar hos företaget idag. 
(Angbäck, 2006) 
 
Den främsta uppgiften för detta examensarbete är att se över den rådande situationen och de 
nuvarande rutinerna som finns på avdelningen för utgående transporter, detta gällande både 
informationsflödet och kundservicen. Den faktor som Besam idag anser är det stora problemet 
är tiden och att de verktyg som idag finns inte räcker till. Så i detta examensarbete ska olika 
faktorer tas upp som antingen kan spara tid genom effektivisering eller visa på andra 
lösningar.  (Angbäck, 2006) 

 
När det gäller området informationsflöde, ska detta examensarbete ta upp både 
informationsöverföringen och informationskvaliteten, så som det är idag och vilka 
förändringar som kan göras. Både transportör och kunder ska ingripas i undersökningen vid 
informationsöverföring och informationskvalitet, vilken kommer att utföras ur ett dubbelriktat 
perspektiv. (Angbäck, 2006) 
 

2.1. Aktivitetsplaner 
Nedan följande aktivitetsplaner är en mycket grov uppskattning av vad som detta 
examensarbete kommer att behöva innehålla för att uppnå dess syfte. 
 

2.1.1. Allmän 
För att kunna få en inblick i Besam Production AB:s nuvarande situation både gällande 
informationsflöde och kundservice kommer dessa punkter att gås igenom: 
 

1. Kartläggning av informationsflöde vad gäller internt till skeppningsavdelningen 
(Nulägesbeskrivning/Empiri) 

2. Kartläggning av informationsflöde vad gäller till/från vald transportör 
(Nulägesbeskrivning/Empiri) 

3. Kartläggning av informationsflöde vad gäller till/från kunder 
(Nulägesbeskrivning/Empiri) 

4. Kartläggning av informationens innehåll och kvalitet både mot transportör och kunder 
(Nulägesbeskrivning/Empiri) 

5. Kartläggning av nuvarande erbjuden kundservice vid skeppningar 
(Nulägesbeskrivning/Empiri) 
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2.1.2. Huvuddel 
För att kunna ta fram förändringsförslag både vad gäller informationsflöde och kundservice 
ska nedan följande punkter genomföras: 
 

1. Undersöka vad som anses viktigt vid informationsflöde (Litteraturstudie) 
2. Undersöka vad som kan anses särskilt viktigt vid interna informationsflöden 

(Litteraturstudie) 
3. Undersöka vad som anses viktigt när informationsflödet sker till ett företags kunder 

(Litteraturstudie) 
4. Undersöka vilka olika former och lösningar det finns för informationsflöden 

(Litteraturstudie) 
5. Informations innehåll och kvalitet (Litteraturstudie) 
6. Allmän kundservice (Litteraturstudie) 
7. Kundservice vid transporter (Litteraturstudie) 
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3. Metod 
Metodmedvetenheten ska visas genom tre nivåer. Dessa nivåer är metodik, metod och 
praktiskt tillvägagångssätt. Metodiken är den övergripande nivån där både metoderna i sig och 
relationerna mellan dessa bestäms. Metoderna är de sätt man väljer att samla in data och 
sedan även använda denna. Vid det praktiska tillvägagångssättet beskrivs det man konkret har 
samlat in.(Björklund och Paulsson, 2003) 
 
 

3.1. Undersökningsstudie 
Explorativa studier: Denna studie klassas som undersökande och används när det finns lite 
kunskap inom det område som studien ska genomföras. Explorativstudie används då 
grundläggande förståelse är det som strävas efter inom det valda området. (Björklund och 
Paulsson, 2003) 
 
Deskriptiva studier: Är en beskrivande studie. Denna sort av studie används när det finns både 
kunskap och förståelse inom det valda området och där målet med studien är att beskriva 
relationen men dock inte förklara dem. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Explanativa studier: Dessa studier är förklarande och används då både djupare kunskap och 
förståelse inom det valda området söks. Denna sorts av studie används även då förklaring och 
beskrivning av det givna området är målet. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Normativa studier: Denna form av studie används när det finns viss kunskap och förståelse 
för det valda området. Slutresultatet med studien är att ge vägledning och föreslå vissa 
åtgärder. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Jag kommer i detta fall att använda mig av normativ studie. Då jag redan erhåller viss 
kunskap och förståelse för området genom mina studier och att resultatet med detta 
examensarbete ska resultera i både vägledning och förhoppningsvis användbara åtgärder för 
Besam Production AB. 
 
 

3.2. Undersöknings synsätt 
Kunskap kan ses på olika sett från person till person dock finns det tre generella synsätt enligt 
Björklund och Paulsson, 2003: 
 
Analytiskt synsätt: Den person som använder sig av ett analytiskt synsätt eftersträvar att 
försöka redogöra för sanningen så fullständigt och objektivt som möjligt. I detta synsätt anses 
kunskapen vara oberoende av observatören. Under studien eftersträvas att hitta orsak-verkan-
relationer och verkligheten ses som en stor helhet som kan delas i mindre delar. Dock anser en 
person med analytiskt synsätt att summan av delarna alltid kommer att bli helheten. 
(Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Systemsynsätt: Om ett systemsynsätt används kommer det också precis som för det analytiska 
synsättet försöka förklara verkligheten så objektivt som möjligt. Dock anser personer med ett 
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systemsynsätt att helheten är skild från och ofta mer än summan av delarna.  Något som också 
betonas vid detta synsätt är synergieffekterna mellan de olika delarna, även relationerna 
mellan de olika delarna anses vara lika viktiga som delarna själva. Den som genomför en 
studie med ett systemsynsätt försöker undersöka de samband och relationer mellan områdets 
olika delar, detta görs för att få förståelse för de underliggande faktorerna till olika sorters 
beteende. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Aktörssynsätt: Vid detta synsätt läggs tyngden vid att verkligheten är en social konstruktion 
som både påverkar och påverkas av människor. Alltså kommer resultatet av en studie med 
aktörssynsätt resultera i en beskrivning av verkligheten som är beroende av personens 
erfarenheter och handlande. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Det synsätt som jag kommer att använda mig av och som passar bäst vid en logistisk 
utredning är systemsynsättet. Detta då det är väldigt viktigt att studera de samband som kan 
finnas i systemets olika delar. Med detta synsätt kommer även de synergieffekter som kan 
uppstå under studien att undersökas. 
 
 

3.3. Undersökningsansats 
Det finns tre olika dimensioner i en undersökningsansats. Den första dimensionen är huruvida 
undersökningen ska göras på djupet (fallstudie), på bredden (tvärsnitt) eller över tiden 
(tidsserie). Den andra dimensionen avgör om undersökningen ska vara kvalitativ eller 
kvantitativ och den sista dimensionen visar om undersökningen ska baseras på primärdata 
eller sekundärdata. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 
 
Enligt undersökningsansatsens första dimension kommer detta examensarbete bli en 
fallstudie, då det endast är ett system som kommer att studeras. Vad gäller den andra 
dimensionen kommer detta examensarbetet att både vara kvalitativt (hur olika förändringar 
kan göras) och kvantitativt (vilka förtjänster som kan göras). När det gäller data som 
examensarbetet kommer att grunda sig på och då också den tredje dimensionen i 
undersökningsansatsen kommer både typen primär- och sekundärdata att användas.  
 
 

3.4. Datainsamling 
När insamling av data sker till analysen är det väldigt viktigt att detta sker på ett strukturerat 
sätt. För att kunna göra detta underlättar det väldigt om en beskrivningsmodell formuleras 
över hur insamlandet ska ske.(Björklund och Paulsson, 2003) Då det finns ett stort antal att 
välja mellan har jag valt att bara presentera de allra vanligaste.  
 

3.4.1. Litteraturstudie 
Det material som kan användas vid en litteraturstudie är alla former av skrivet material. 
Informationen som fås ut genom en litteraturstudie kallas för sekundärdata. Begreppet 
sekundärdata innebär att uppgifterna har tagits fram i ett annat syfte än det som användaren 
har i den aktuella studien. På grund av detta är det mycket viktigt vid en litteraturstudie att 
vara medveten om att materialet kan vara vinklat eller inte heltäckande. Även då letande av 
material genomförs måste detta göras med eftertanke så att material inte blir ofullständigt. 
(Björklund och Paulsson, 2003) 
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Det som är positivt med att genomföra en litteraturstudie är att det är möjligt att samla in en 
stor mängd data på relativt kort tid. Att genomföra en litteraturstudie ger också en möjlighet 
till att få kunskap inom det aktuella området, detta underlättar i sin tur i uppbyggandet av den 
teoretiska referensramen. Den stora nackdelen med litteraturstudie är just att det skrivna 
materialet är sekundärdata därför är det mycket viktigt att alltid kritiskt granska den 
information som används. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 

3.4.2. Intervjuer 
Intervjuer är utfrågningar som kan ske antingen genom direkt kontakt eller genom kontakt 
med någon form av tekniskt medium. Den data som erhålles genom intervjuer kallas 
primärdata. Med primärdata menas att informationen som erhålls har samlats in för att 
användas i den aktuella studien. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 
En intervju kan genomföras på olika sätt. Intervjuaren kan välja mellan att ha alla frågorna 
bestämda från början och att de tas upp i en bestämd ordning, dessa intervjuer kallas 
strukturerad intervju eller så kan bara ämnesområdet vara bestämt och intervjuaren formulerar 
frågorna efter hand, den forma av intervju kallas semi-strukturerad intervju. Dock kan även en 
intervju ha formen av ett samtal då frågorna uppkommer efterhand. Det som är viktigt att 
komma ihåg oberoende vilken forma av intervju som väljs är att inte ställa ledande frågor. Det 
finns många faktorer som kan variera vid intervjuer några kan vara, antalet 
intervjuare/respondenter, antalet frågor och hur själva intervjun tas upp. (Björklund och 
Paulsson, 2003) 
 
Det som är mycket positivt med intervjuer är att den data som erhålls har direkt relevans för 
studiens syfte, primärdata. Positivt är även det att intervjuaren kan anpassa frågorna efter 
respondenten vilket kan leda till en djupare förståelse för intervjuaren. Negativt är att 
intervjuer är mycket tidskrävande jämfört med litteraturstudier. (Björklund och Paulsson, 
2003) 
 

3.4.3. Enkäter 
En enkät består av bestämda frågor och svarsalternativ. Svarsalternativen kan antingen vara 
uppbyggda med ja/nej alternativ eller en graderad skala. Det är också viktigt i en enkät att 
tillåta utrymme för respondenten att även ge mer öppna och beskrivande svar. Till vem, hur 
många och på vilket sätt en enkät sänds ut beror på vad som är lämpligt för studien. 
(Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Den största fördelen med enkäter är att till en väldigt liten arbetsinsats erhålla stora mängder 
primärdata. Dock finns det många nackdelar med enkäter. Dessa är att det kan vara svårt att 
bedöma vilka ens respondenter är, risken för att enkäten och dess frågor misstolkas är stor. 
Det finns även en risk att svaren blir kortfattade och att det tar tid att få in så många svar som 
krävs för att få ett bra resultat. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 

3.4.4. Observationer 
En observation kan genomföras på många olika sätt. Observatören kan delat eller observera 
utifrån. Det, de, den som observeras kan vara informerad om observationen eller ej. 
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Observationer kan mätas väldigt noggrant eller uppskattas på ett mer subjektivt sätt. 
(Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Då en observation kan genomföras på många olika och skilda sätt är det svårt att ge direkta 
för- och nackdelar. Dock är den generella meningen att metoden är väldigt tidskrävande men 
ger information som kan vara mycket objektiv. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 

3.4.5. Vald datainsamlingsmetod 
De valda datainsamlingsmetoderna är främst intervjuer, observationer och litteraturstudier. Då 
jag har jobbat på den aktuella avdelningen som sommarvikarie i fyra år, kommer denna 
erfarenhet och de observationer som då ha gjorts också användas som material till detta 
arbete.  
 
 

3.5. Databearbetningsmetoder 
All information som samlas in måste analyseras och bearbetas. Detta kan göras på många 
olika sätt beroende vilka syften som ligger bakom. Tre metoder på hur informationen kan 
behandlas tas upp här nedan. 
 

3.5.1. Analysmodeller 
Det finns många olika former av analysmodeller och deras ändamål är lika vilt skilda. Det 
analysmodeller kan användas till är att strukturera och bearbeta det insamlade materialet. De 
kan även användas till att värdera de olika lösningsförslag som framkommer. Modellerna kan 
antingen utvecklas själv eller så kan någon av alla de redan framtagna analysmodellerna 
användas. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 

3.5.2. Statistisk bearbetning 
Om den insamlade information bearbetas statistisk kommer detta att ge ny information. Själva 
bearbetningen kan ske antingen manuellt eller med hjälp av någon mjukvara. En vanlig form 
av statistisk bearbetning är korrelationsanalys (sambandsanalys). (Björklund och Paulsson, 
2003) 
 

3.5.3. Modellering och simulering 
Om innehållet i den insamlade informationen ska leda till att olika scenarier ska tas fram kan 
detta göras med modellering och simulering. Själva modelleringen och simuleringen 
genomförs med speciella mjukvaruprogram. (Björklund och Paulsson, 2003)  
 

3.5.4. Vald databearbetningsmetod 
För detta arbete har självframtagna analysmodeller används i stor utsträckning men även 
redan formulerade modeller också. En analysmodell som har hämtats utifrån är uppdelningen 
av leveransservice; Leveransservice före leverans, leveransservice under leverans och 
leveransservice efter leverans. Denna analysmodell är hämtad från Nils G Storhagen, 
Logistik, grunder och möjligheter, Liber, 2003.    

 8



 

3.6. Trovärdighet 
Det finns tre mått för att bedöma en studies trovärdighet; validitet, reliabilitet och objektivitet. 
Björklund och Paulsson, 2003 ger följande kortfattade definitioner av dessa:  
 
”Validitet: i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 
Reliabilitet: graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, d.v.s. i vilken utsträckning man får 
samma värde om man upprepar undersökningen. 
Objektivitet: i vilken utsträckning värderingar påverkar studien.” (Björklund och Paulsson, 
2003) 
 
Validiteten för en studie kan ökas med flera olika metoder. En metod är triangulering, som 
kan utföras på flera olika sätt. Datatriangulering, vid denna metod används flera olika 
datakällor. Det andra sätt triangulering kan genomföras på kallas utvärderingstriangulering 
och innebär att flera personer utvärderar det material som används. Det finns också 
metodtriangulering där flera olika metoder används och teoretisk triangulering där olika 
teorier används på samma material. Vid intervjuer och enkäter kan validiteten öka om 
frågorna är tydliga och ej vinklade. (Björklund och Paulsson, 2003) 
 
Reliabilitet i en studie kan även den ökas genom olika former av triangulering. Om intervjuer 
och enkäter används i studien kan reliabilitet öka här om kontrollfrågor används som 
undersöker aspekterna ännu en gång. (Björklund och Paulsson, 2003)  
 
Ökad objektivitet för en studie fås enkelt genom att alltid tydliggöra och motivera de val som 
görs i studien. Det kan vara svårt att behålla objektiviteten vid referat, det är då mycket viktigt 
att återge källans innehåll så objektivt som möjligt, korrekt och utan egna åsikter. (Björklund 
och Paulsson, 2003)  
 
För att öka den här studiens trovärdighet och minska dess felkällor kommer alla de tre ovan 
nämnda åtgärderna att genomföras. Dock finns det en stor felkälla att ta hänsyn till, nämligen 
mig. Jag har som nämnts ovan jobbat som sommarvikarie på avdelningen fyra somrar och 
många gånger tar de personer som intervjuats förgivet att jag redan vet hur allt görs. 
 
 

3.7. Genomförandet/Tillvägagångssätt 

3.7.1. Allmänt 
Genomförandet och tillvägagångssättet för studien kommer att utgå ifrån den modell som 
Aronsson m.fl. (2003) angående förändringsarbete inom logistik visualiserar (se Figur 1 
nedan). 
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Klargöra förutsättningarna 

Beskriva och 
analysera nuläget 

Föreslå alternativa 
lösningar 

Jämföra nuläget med 
alternativa förslag 

Välja en lösning 

Genomföra förändringen 

Följa upp resultatet 

 
Figur 1 Stegen i förändringsarbetet (Aronsson m.fl. 2003) 

 
Detta examensarbete kommer framförallt att röra sig i de övre ringarna på figuren ovan; 
klargöra förutsättningarna, beskriva och analysera nuläget och till sist föreslå alternativa 
lösningar.  
 
 

3.7.2. Nulägesbeskrivning/Nulägesanalys 
Första steget kommer att bli att genomföra en nulägesbeskrivning. I denna kommer de 
förutsättningar som finns för detta arbete att redovisas. För att kunna göra detta kommer 
aktivitetsplanen, kapitel 2.1, att används som ett hjälpmedel. Datainsamlingsmetoderna som 
jag framförallt kommer att använda mig av är observationer och intervjuer. Båda dessa 
metoder kommer att användas då det är viktigt för att öka studiens validitet och dess 
reliabilitet. Vid intervjuer kommer kontrollfrågor att användas vilket kommer att öka studiens 
reliabilitet ytterligare. En litteraturanalys av det affärssystem som Besam Production AB 
använder sig av kommer även att genomföras. 
 
När väl nulägesbeskrivningen och litteraturstudien är genomförd kommer materialet att 
analyseras. Analysen ska resultera i hur Besam Production AB bör förändra 
informationsflödet vid utgående transporter för maximal effektivitet och hur den bästa 
kundservice vid utgående transporter möjliggörs.  
 



3.7.3. Litteraturstudie/Litteraturanalys 
Under tiden som nulägesbeskrivningen genomförs kommer en litteraturstudie att göras. Denna 
görs för att få fram fakta om olika sorters informationsflöden och även olika former av 
kundservice. Det som främst kommer att eftersökas är följande punkter: 
 

 Vad kan göras för att förbättra ett informationsflöde? 
 Vad för sorts information vid utgående transporter är kunder intresserade av? 
 Hur kan man på ett enkelt och effektivt sätt möta kundernas krav på information? 
 Vilka fördelar finns det att möta kunders informationskrav? 
 Vilka fördelar kan göras med ett effektivare informationsflöde vid utgående 

transporter? 
 Vilka fördelar finns det att leva upptill kundernas krav på kundservice? 

 
 

3.8. Metodkritik 
Det kan uppkomma fel i metoden på många olika sätt. De sätt som tas upp här är hämtade från 
Hamne och Karlström (2001). Det första felet som kan uppkomma är att syftet till arbetet är 
fel. I detta arbete är grunden till syftet framdiskuterat med personal på Besam Production och 
har sedan omformulerats till de akademiska kraven.  
 
Ett annat vanligt fel som kan uppkomma är tolkningsfel. Detta fel är vanligt vid intervjuer då 
antingen en fråga tolkas fel av respondenten eller svaren tolkas felaktigt av intervjuaren. För 
att undvika feltolkningar av intervjusvar har alla respondenter fått en sammanställning av 
svaren de givit och möjlighet till korrigeringar av dessa om så har önskats.   
 
Det kan även uppkomma tolkningsfel vid litteraturstudier. Detta kan bero på att den litteratur 
som har ingått i studien har varit vinklad och inte heltäckande inom det aktuella området. Ett 
sätt att undvika detta fel är att använda litteratur med många olika författare till. Denna 
princip har använts i denna studie i den mån det har funnits möjlighet.  
 
Fel i mätningar är också ett fel som måste tas hänsyn till. Detta fel kan uppstå vid intervjuer, 
då intervjuarens frågor och agerande under intervjun leder respondenten till att svara på ett 
önskvärt sätt för intervjuaren. Påverkan av detta slag ger undersökningen låg reliabilitet. För 
att i så lång utsträckning som möjlig få bort detta fel, har frågorna vid de olika intervjuerna 
som genomförts under denna studie skickats till respondenten i förväg. Många intervjuer har 
även utförts över e-post, då detta fel elimineras automatiskt. 
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4. Nulägesbeskrivning/Empiri 
Detta kapitel innehåller en allmän beskrivning av företaget Besam Production AB. Det 
innehåller även en kartläggning av det nuvarande informationsflödet vid utgående transporter 
och den kundservice som Besam Production AB erbjuder sina kunder vid transporter. 
 

4.1. Företaget 
Företaget Besam grundades 1962 i Landskrona. Namnet Besam togs från företagets grundare 
Bertil Samuelsson. Den första tiden var Besams verksamhet inriktad på automatiska 
slagdörrsöppnare för den växande vårdsektorn. 1969 började Besam tillverka skjutdörrar. 
Detta gjorde att de utökade sina marknadspositioner även inom andra sektorer så som 
flygplatser och detaljhandeln. För att kunna expander ytterligare och ta sig in på den 
amerikanska marknaden köpte Besam 1974 ett amerikanskt serviceföretag som utför 
underhåll på automatiska dörrar av alla märken. Nästa stora expansion för Besam inträffar 
1984 då karuselldörrar blir en del av deras produktsortiment. 1992 är det dags för Besam att 
kvalitetssäkra sig med ISO 9001, året därpå uppgår för första gången försäljningen till 100 
miljoner USD. Under 2000 och 2001 etablerar Besam dotterbolag både i Australien och i 
Kina, detta gör att deras marknadsposition ökar markant. År 2002 inträffar det som kommer 
att innebära många nya möjligheter för Besam, de blir uppköpta av företagsjätten Assa Abloy. 
Det sista stora steg som Besam hittills har tagit är att de 2005 öppnade för produktion i 
Suzhou i Kina. (www.besam.se, 2006-12-12) 
 
Besam är idag ett helägt dotterbolag till den världsledande låskoncernen Assa Abloy. Deras 
verksamhet är främst försäljning och tillverkning av tre produktgrupper: Slag-, skjut- och 
karuselldörrar (se figur 2). Dock tillverkar och säljs även andra automatiska dörrar som är 
specialtillverkade efter kunders önskemål och krav (www.besam.se, 2006-12-12). Den 
verksamhet som har börjat växa sig större och större för Besam är servicen av sina egna 
dörrar men även service av andra tillverkares dörrar erbjuds. Det är väldigt viktigt för Besam 
med dessa serviceåtaganden, särskilt vid stora anläggningar så som flygplatser och sjukhus. 
Bevis för hur viktiga dessa åtagande är att ungefär en tredje del av koncernens vinst genereras 
genom denna form av uppgifter (Inga-Lill Angbäck, 2006). 
 

 

   
Figur 2 Symboler för karusell-, skjut- och slagdörr 

 
Försäljningen av Besams dörrar sker i 80 länder, detta genom självägda dotterbolag i 25 
länder och genom lokala importörer i 55 länder (www.besam.se, 2006-12-12). Försäljningen 
av Besams automatiska dörröppnare inriktas framförallt mot vissa marknadssektorer så som 
detaljhandeln, hotell och restaurangsektorn, vårdsektorn och infrastruktursektorn 
(Företagspresentationsmaterial). 
 
Besam genomför tillverkning på fem platser i världen: Sverige, Tyskland, Storbritannien, 
USA och Kina. Dock produceras inte alla produkter i alla fabrikerna utan 
produktionsanläggningarna kompletterar varandra. I Sverige, där tillverkningen en gång i 
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tiden började, sker produktionen i Landskrona av Besam Production AB. (www.besam.se, 
2006-12-12) 
 
Omsättningen för Besam Production AB var 437 miljoner 2004 (Affärsdata, 2006). I hela 
koncernen finns idag 1500 anställda varav 160 personer arbetar på fabriken i Landskrona.  
Produktionsanläggningen i Landskrona består idag främst av en huvudbyggnad som till ytan 
är 7 000 m2.(Angbäck, 2006) All produktion sker i huvudbyggnaden som också rymmer alla 
de administrativa avdelningarna. I denna byggnad finns även andra delar av Besamkoncernen. 
Det finns även andra små byggnader på Besams fabriksområde, vilka används främst till lager 
eller som utvecklingsverkstäder.  
 
Som nämnts tidigare producerar Besam Production AB tre huvudgrupper av automatiska 
dörröppnare. Vad gäller produktgruppen slagdörrar är den absolut största produkten i denna 
grupp ”PowerSwing”. Fabriken i Landskrona tillverkar denna produkt med en produktionstakt 
på 500 enheter per vecka. ”PowerSwing” består av en hydraulisk mekanik som trycker/drar 
upp dörren. Grundkonstruktionen av denna produkt produceras mot lager och när sedan 
kundorder inkommer anpassas de snabbt till kundens krav, vilket gör att ledtiden för 
”PowerSwing” endast är två till fem arbetsdagar. (Angbäck, 2006) 
 
Den andra stora produktgrupp som Besam Production AB tillverkar är skjutdörrar. Inom 
denna grupp är den motsvarande produkten till ”PowerSwing” ”UniSlide”. Denna produkt 
tillverkas mot kundorder och finns i fyra olika grundvarianter. Utöver de fyra 
grundvarianterna finns även modeller för dubbla dörrblad och lufttät tillslutning. 
Produktionstakten för ”UniSlide” är 500 per vecka, dock är de flesta exemplaren som då 
produceras av någon av grundvarianterna. Som nämnts tidigare produceras ”UniSlide” mot 
kundorder, vilket gör att ledtiden blir lite längre för skjutdörrar än för slagdörrar. En 
genomsnittlig ledtid för en ”UniSlide” är tio arbetsdagar. (Angbäck, 2006) 
 
Den tredje stora produktgrupp som Besam Production AB tillverkar är karuselldörrar. Dessa 
finns i två grund modeller: ”RD” och ”UniTurn”. ”RD” finns med både tre och fyra dörrblad i 
grundmodellen och i många olika diametrar allt från 1,8 meter upp till 3,6 meter. ”UniTurn” 
är Besam Production AB:s största karuselldörr, den har två dörrblad och kan fås från 3,7 
meter upp till 5,5 meter. (Produktinformationsblad, 2006) Sättet på vilken en karuselldörr 
tillverkas skiljer sig från den andra produktionen genom att varje karuselldörr tillverkas i 
projekt där den normala ledtiden är åtta veckor. (Angbäck, 2006)     
 
 

4.2. Geologistics 
Företaget Geologistics är Besam Production AB:s största transportör, därför följer här nedan 
en kort presentation av Geologistics. 
 
Geologistics är en fransk transport- och logistikkoncern som bedriver sin verksamhet med ett 
globalt nätverk i mer än hundra länder. Geologistics tillhör PWC Logistics koncernen, en 
organisation med över 450 kontor och med mer än 12 000 anställda världen över. Geologistics 
erbjuder sina kunder kundanpassade logistiklösningar och en bred variation av transporter, 
både lokala och globala. Geologistics har funnits som någon form av transportör ända sedan 
1849, genom detta anser dem att de har en stor erfarenhet som de kombinerar med nutidens 
teknologi. (www.geo-logistics.com, 2006-12-12) 
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I Sverige är Geologistics stora marknad landtransporter men globalt sätt är det 
sjötransporterna den marknad som anses störst för Geologistics. Storleksmässigt är 
Geologistics ungefär Sveriges tionde största logistik och transportföretag medan Geologistics 
globalt sett befinner sig på tolfte plats. Geologistics ägare PWC Logistics strävar dock efter 
att år 2008 vara det åttonde logistik- och transportföretag i världen. (Broberg och Engholm, 
2006) 
 
De informationslösningar som Geologistics idag erbjuder sina kunder är fax, e-post och 
telefon. E-post och telefon är de informationsvägar som används mest. Dock brukar en 
telefonbokning leda till att bokningsunderlaget senare faxas. Det som dock måste tilläggas här 
är att om en kund skulle vara intresserad av någon annan form av lösning för 
informationsflödet är Geologistics mycket öppna för detta. (Broberg, Engholm och Silvhed, 
2006) 
 
Det koncept som Geologistics använder när det gäller kundservice är personlig kontakt. Detta 
anser Geologistics som en mycket viktig del som för de och deras kunder närmare varandra. 
Dock erbjuder Geologistics idag även annan kundservice utöver den personliga kontakten 
såsom tillgång till operativ personal och alla andra krav som deras olika kunder ställer på 
dem. Geologistics erbjuder också ett sökverktyg som kallas GeoVista. GeoVista är tänkt att 
användas både för sökning av aktuella skeppningar med tidsfördröjning och för historiska 
sökningar, men även med GeoVista kan kundspecifika lösningar tas fram. Idag erbjuder inte 
Geologistics någon realtidssökning av sina skeppningar men skulle dock detta speciellt 
efterfrågas av kunder kan det lösas. (Broberg och Engholm, 2006) 
 

4.3. Kort om Besams affärssystem Baan 
Det affärssystem som Besam idag använder lanserades i början av 1990-talet men hade då 
namnet Triton. När Besam införskaffade affärssystemet omkring 1995 hade det bytt namn och 
hette då vad det heter idag, Baan. Sedan 1995 har en del uppgraderingar hos Besams 
affärssystem gjorts. Det affärssystem som finns på Besam idag är gammalt och om något år 
går serviceavtal ut. Thomas Nilsson som är en av dem som sköter Baan anser att för att kunna 
göra nya utvecklingar och för att få ett nytt och fräscht affärssystem behöver Besam byta till 
ett helt nytt affärssystem, även om detta kräver tid och mycket resurser. (Nilsson, 2006) 
 

4.3.1. Affärssystemet Baans uppbyggnad hos Besam 
Affärssystemet Baan som finns hos Besam är uppbyggt av fem olika moduler; Grunddata, 
Materialhantering, Ekonomi, Produktion och Kundorder. Modulen Grunddata innehåller 
regelverk och rutiner för hantering av grunddata, artikelregister, tabeller m.m. 
Materialhanteringsmodulen innehåller regelverk och rutiner för hantering, styrning och inköp 
av material. Modulen för Ekonomi innehåller regelverk och rutiner för hantering av 
ekonomitransaktioner medens modulerna Produktion och Kundorder innehåller regelverk och 
rutiner för styrning och tillverkning i produktion respektive för kundorder och 
projektstyrning. De fem modulerna är sammankopplade i många olika led. (Nilsson, 2006) 
 
Det finns för nuläget inga möjligheter att bygga ut affärssystemet med nya moduler om så 
skulle önskas. Det som kan göras idag är kompletterande små programmeringar som kan 
utvidga de nuvarande modulerna något. För att kunna genomföra en utbyggnad eller 
kompletteringar med nya moduler måste Besam, som nämnts ovan, införskaffa en nyare 
version av Baan. (Nilsson, 2006) 
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Den versionen av Baan som idag finns på Besam kan överföra den information som finns i 
affärssystemet till tre andra dataformat; bildformat, som textfil och till excelformat. En annan 
möjlighet som Baan också har är att det går att skicka informationen direkt med e-post, 
antingen som textfil eller som bild. Dock e-postar affärssystemet direkt till användarens egen 
e-postadress och därifrån får sedan användaren vidarebefordra e-posten till önskad e-
postadress. Så som Baan ser ut idag hos Besam finns det inga möjligheter att ändra i systemet 
så att e-posten automatiskt vidarebefordras till någon annans e-postadress än 
datoranvändarens. (Nilsson, 2006) 
 
Besam lagrar all den information son finns i affärssystemet i databaser. Det är också rutin att 
det varje natt körs backup på antingen hela eller valda delar av servrarna på Besam. Även om 
all information sparas i databaser lagras även informationen på databand då backup körs. På 
Besam utförs ingen annan sorts av elektronisk arkivering över den information som finns i 
affärssystemet, men Thomas Nilsson poängterar att om någon sådan form av arkivering skulle 
bli aktuell skulle också detta kunna lösas. (Nilsson, 2006) 
 
 

4.4. Utskeppningsavdelningen och utgåendetransporters 
utveckling på Besam 

Vid starten av Besam och en lång tid in i verksamhet fanns ingen egen administrativ 
utskeppningsavdelning. Dessa arbetsuppgifter sköttes av dem som registrerade kundorder. 
Förr innebar en skeppning mycket administration, detta berodde på att Sverige inte var med i 
EU, vilket innebar att allt gods gick som export. De dokument som skulle skickas med godset 
gjordes då antingen manuellt eller på skrivmaskin. (Angbäck, 2006) 
 
Så för ungefär 10 år sedan införskaffades en fristående programvara som heter EdiCom. 
Denna programvara tar hand om de flesta transportdokument som kan behövas både för 
export-, inrikes- och europatransporter. Dock måste viss ifyllnad ske av dokumenten då det 
inte finns någon koppling mellan EdiCom och Besams affärssystem Baan och även om en 
koppling skulle kunna skapas innebär inte detta en komplett lösning, viss information måste 
helt enkelt fyllas i för hand. Genom EdiCom minskade mycket handarbete med 
transportdokumenten men trots detta har Besam valt att bara använda en liten del av EdiCom-
programmets möjligheter. (Angbäck, 2006) 
 
Innan år 2000 skeppades inget gods från Besams direkt ut till slutkund. Den filosofi som 
Besam då använde sig av var att godset transporterades till ett centrallager i kundens land. 
Efter framkomst till lagret fick kunden sedan själv anordna transport av godset till 
slutdestinationen. Det viktigaste för Besam vid upphandlingar av transporter var då att se till 
att få den bästa transportören på alla de aktuella marknaderna. Slutresultatet av detta var att 
Besam använde sig av väldigt många olika transportörer och för varje transportör var 
godsvolymen förhållande liten vilket gjorde det mycket svårt för Besam att pressa 
transportpriserna. (Angbäck, 2006) 
 
Omkring år 2000 bestämde sig Besam för att ändra transportfilosofi. Besam bestämde sig för 
att införa direkttransporter ända ut till slutkunden. En upphandling genomfördes, vilken 
slutade med att uppdraget att ta hand om de flesta av Besams transporter gick till 
Geologistics. Ändringen av transportfilosofin innebar också att Besam nu kunde pressa 
transportpriserna, då större volymer skickas med samma transportör. (Angbäck, 2006)  
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Bokningen av transporter har alltid gjorts på telefon eller fax. Den utvecklingen som gjorts för 
bokning av utgående skeppningar är att gå från telefon till fax. All bokning innan år 2000 
gjordes över telefon. Detta då det bara fanns en leveransadress per kundland och då det rörde 
sig om olika transportörer beroende på vilket land godset skulle skeppas till. Idag görs 
bokningarna genom att leveranslistor, se bilaga 10, för de aktuella skeppningsländerna, som 
innehåller alla slutadresser, faxas till ett nummer hos Geologistics. (Angbäck, 2006)  
 
När produktionsvolymerna för Besam började öka, ökade också det gods som skulle 
utskeppas. Detta ledde till att en egen avdelning skapades för transporter. För två år sedan 
beslutades det att denna avdelning skulle ingå som en underavdelning till avdelningen 
Kundservice. Detta skapade en helhet så att alla de underavdelningar som hör närmast ihop 
också genomför sitt arbete i samma del av byggnaden. (Angbäck, 2006)  
 
 

4.5. Informationsflödet inom Besam till 
utskeppningsavdelningen 
Den information som används när bokningar av transporter sker och vid sändning av gods 
skapas inte på utskeppningsavdelningen. Informationen skapas långt tidigare i 
informationskedjan. Nedan följer tre kapitel där informationsflödena för de sorters gods som 
skickas kartläggs. 
 

4.5.1. Informationsflödet för vanliga order 
Varje order som registreras hos Besam får ett specifikt ordernummer. Detta ordernummer 
används för att hämta information i Baan om själva ordern. Ordernumret skapas när en order 
registreras, detta genereras automatiskt av Baan. Hur ordernumret ser ut beror på vilken sorts 
dörröppnare som ordern är för. Om det rör sig om en karuselldörr kommer ordernumret att 
börja på en femma men om det däremot är en order som är registrerad av fabriken i Tyskland 
kommer detta ordernummer att börja på en etta. (Persson, 2006) 
 
En order innehåller väldigt mycket information, vad som ska produceras, när det ska 
produceras, hur med mera. Men det finns även information i ett orderunderlag som är 
intressant för utskeppningsavdelningen. Denna information är när orderna kommer att vara 
färdigproducerad, färdigdatum. Detta datum genereras automatiskt av affärssystemet efter de 
olika ledtider som dörröppnarna har då en order registreras. Även hur långa kollina kommer 
att vara och slutkundens adress är intressant information för utskeppningsavdelningen. 
(Persson, 2006) 
 
Något som nämndes i kapitel 4.7 under punkt sju var att en slutadress kan finnas upprepad 
flera gånger på en och samma leveranslista, dock med olika ordernummer. Detta beror på hur 
affärssystemet på Besam är uppbyggt. Ordernumren är nyckeln till informationen i 
affärssystemet och som nämnts tidigare tilldelas dessa automatiskt av Baan beroende på 
vilken dörröppnare som orderna avser. Detta betyder att en order inte kan innehålla två olika 
sorters öppnare. Flera olika öppnare av varje sort är inget problem men om kunden skulle 
vilja ha en UniSlide och en PowerSwing innebär detta två order och två ordernummer. Det är 
detta som leder till att en och samma kund kan vara representerade mer än en gång på en 
leveranslista. Det är även värt att notera att om kunden begär två olika öppnare med olika 
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ledtider, måste orderägarna gå in manuellt och ändra datum så att öppnarna skickas samtidigt, 
detta då det inte finns någon länk mellan de båda orderna i affärssystemet. (Persson, 2006) 
 
Till för något år sedan kom allt orderunderlag per fax, som sedan lades in manuellt i 
affärssystemet. Idag används istället en EDI-lösning vad gäller orderläggning från de flesta 
dotterbolagen. Detta har lett till att det manuella arbetet med inregistrering av order har 
minskat radikalt. Dock påpekar Kristina att det fortfarande finns vissa luckor i lösningen som 
gör att den än så länge inte är komplett. (Persson, 2006) 
 
Nästan all information som används av utskeppningsavdelningen vid bokning av transporter 
anges då en order registreras, dock finns ingen information om antalet kolli och deras vikt på 
detta stadium. Denna information förs in i affärssystemet av de personer som packar godset. 
Informationen skrivs även manuellt till på de plocklistor som används vid ihop plockning av 
kollina och som också lämnas in till utskeppningsavdelningen. (Observation gjorda under 
somrarna åren 2002-2005) 
 

4.5.2. Informationsflödet för order från fabriken i Tyskland 
Informationsflödet gällande de order som avser automatiska dörröppnare som ska skickas till 
fabriken i Tyskland börjar också i Tyskland. Fabriken i Tyskland använder samma 
affärssystem som Besam i Landskrona gör, Baan. Dessa är sammankopplade och fabriken i 
Tyskland lägger sina order direkt in i affärssystemet i Sverige. Detta innebär att en order och 
den information som ordern innehåller inte behandlas överhuvudtaget av den svenska 
orderpersonalen. (Persson, 2006) 
 
Själva registreringen av en order i Tyskland görs på precis samma sätt som i Sverige och 
precis samma information förs in i affärssystemet vid en orderregistrering. Det specifika 
ordernummer som alltid tilldelas en order vid orderregistrering på Besam tilldelas här i 
Tyskland. Besams ordernummer är unika och används så fort något görs med ordern i 
affärssystemet eller när man söker efter ordern. Ordernumret kan anses vara nyckeln som 
öppnar affärssystemet, så att den information som finns knytet till ordernumret blir 
tillgängligt. (Persson, 2006) 
 
Den information som finns på en order som har lagts från den Tyska fabriken innehåller 
precis samma information som om den hade blivit registrerad i Sverige. Datum när ordern ska 
var klar, vilket inte är samma datum som när godset måste vara färdigproducerat i Sverige, då 
fabriken i Tyskland utför ytterligare förädlingar av produkterna. Det finns information om vad 
för sorts öppnare som ska produceras med de kundspecifikationer som önskas och om 
öppnaren som önskas är en UniSlide finns längden för denna angiven i orderspecifikationen. 
Det finns även slutkundens adress angiven på ordern och inte den Tyska fabrikens adress. 
Anledningen till detta är att när en order läggs i Tyskland läggs den bara en gång. Det läggs 
alltså inte någon speciell order till fabriken i Sverige utan originalordern används direkt. 
(Persson, 2006) 
 
 
Efter att ordern väl är producerad förflyttas godset till dem som packar och här skrivs 
plocklistorna ut. Då produkterna inte är färdigproducerade när det gäller gods till fabriken i 
Tyskland kan inte följesedlarna skrivas ut. Detta gör att även om informationen om varje 
kollis längs finns lagrat i Baan kommer aldrig denna information till 
utskeppningsavdelningen. Hur många kolli som ingår i varje order och hur mycket de väger 
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skrivs för hand ner på plocklistorna som sedan lämnas in till utskeppningsavdelningen. Det 
som nämndes under kapitel 4.7 vad gäller problem med de tyska orderna är också värt att 
komma ihåg här. (Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 

4.5.3. Informationsflödet för karuselldörrar 
Precis som för de andra sorterna av order genereras ett ordernummer automatiskt i Baan när 
en order på en karuselldörr registreras. Även information om slutkundens adress och datum då 
dörren ska vara färdigproducerad, finns i affärssystemet då en order på en karuselldörr har 
registrerats. Det finns dock skillnader jämfört med de andra ordersorterna. När en 
karuselldörrsorder registreras läggs även information om mått och vikt för de olika kollin som 
dörren består av in i affärssystemet. Detta innebär att all information som behövs av 
utskeppningsavdelningen vid bokning av transporter för karuselldörrarna redan finns i 
affärssystemet då ordern registreras. (Åkesson, 2006) 
 
Jämfört med de andra ordersorterna måste fortfarande mycket information införas manuellt i 
Baan när det gäller karuselldörrar. Att mycket information fortfarande förs in manuellt trots 
EDI har sin anledning i att när en order för en karuselldörr görs är allting väldigt 
kundspecifikt. Kunden kan välja mellan en stor rad olika alternativ vilka inte alltid går att 
kombinera med varandra. Detta är en av anledningarna till att mycket fortfarande görs 
manuellt. (Åkesson, 2006) 
 
Det finns dock ytterligare en skillnad när det gäller karuselldörrar som är värd att betona. 
Detta är att det för karuselldörrar genereras en veckovis sammanställning över vilka dörrar 
som ska vara färdigproducerade och skickas under den veckan. Denna sammanställning 
plockas automatiskt fram av systemet efter förfrågan. Alla som på något sätt berörs av 
karuselldörrarna har tillgång till denna sammanställning. (Åkesson, 2006) Denna 
sammanställning används även som underlag vid bokningar av transporter, se kap. 4.8. 
(Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 
 

4.6. Den information som behövs för att kunna boka 
transport hos Geologistics 

För att en transport ska kunna genomföras behövs viss information vid bokningen. Den 
information som behövs för att kunna boka en transport hos Geologistics är följande: 

1. Preliminärbokning dagen innan. 
2. Slutadress för godset. 
3. Hur mycket godset väger. 
4. Hur långt godset är. Besam behöver bara ange längden på kollin som överstiger två 

meter och måtten på kollin som inte är standard för vad som brukar skickas från 
Besam. 

5. Antal kolli per slutadress. 
6. Besams ordernummer för de olika kollina. 
7. Datum för hämtning hos Besam, vilket brukar vara samma dag som bokningen görs. 
8. Totala antalet kolli för landets skeppningar på den aktuella leveranslistan. 
9. Den totala vikten för landets skeppningar på den aktuella leveranslistan. 
(Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
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4.7. Hur en transportbokning görs, ej karuselldörrar 
En bokning av transport av gods hos Geologistics går igenom många steg. För att på ett 
enkelt sätt samla den information som Geologistics behöver vid en bokning använder sig 
Besam av vad de kallar leveranslistor. Leveranslistorna skrivs ut från affärssystemet Baan 
enligt de ordernummer som finns på de plocklistor och följesedlar som lämnas in från dem 
som packar godset. För att få en klarar bild över hur en bokning görs, gås alla steg igenom 
här nedan. Denna procedur gäller vid bokning av gods som ska skickas med Geologistics, 
dock inte karuselldörrar, då detta görs på ett helt annat sätt som kommer att gås igenom 
senare. Även order som ska skickas till fabriken i Tyskland skiljer sig något, vilket 
kommer att tas upp separat. (Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 

 
 

1. Förhandsbokning fås in på eftermiddagen dagen innan. Denna görs av dem som jobbar 
på avdelningen som packar godset. Förhandsbokningen är en uppskattning av hur stor 
vikt och hur stor volym som kommer att skickas till varje land nästföljande dag. 
(Jonsson, 2006) Denna förhandsbokning används som en checklista både hos Besam 
och hos Geologistics för att se så att det inte uppstår någon större avvikelse.  

 
2. Plocklisterna och följesedlarna sorteras, så att de ligger i ordernummerordning och per 

land.  
 

3. Om det är ett få antal ordernummer finns ett alternativ för leveranslistor i Baan där 
bara ordernumren skrivs in. Finns det fler än tio ordernummer används istället den 
äldre versionen där landskoden först skrivs in, sedan anges det lägsta och det högsta 
ordernumret. Därefter väljs vilken status, 1-7, ordernumren har, vanligtvis är det status 
6. Det skiljer sig bara för de order som ska överföras till fabriken i Tyskland där 
statusen är 4. När detta är gjort genererar Baan en leveranslista med de aktuella 
ordernumren. Efter detta väljs vilket format som leveranslistan ska skrivas ut i. För det 
mest skrivs leveranslistan ut i pappersformat. Undantag sker för leveranslistor till 
Spanien, Italien och Portugal där leveranslistorna skrivs till ett Excel-ark. Att det görs 
annorlunda för dessa länder tas upp senare. 

 
4. Nu är leveranslistorna utskrivna. Den information som finns på de utskrivna 

leveranslistorna är, per rad/kundorder; ordernummer, leveransadress, antal kolli och 
vikt (se bilaga 10). 

 
5. Nästa steg är att kontrollera att leveranslistan stämmer. Det som då kontrolleras är att 

ordernumren stämmer och att vikt och kolli är överrens med plocklistorna. När 
plocklistorna gås igenom för detta kontrolleras även om det finns någon restning på de 
olika orderna, vilket i så fall noteras detta på leveranslistan genom att ange den 
position på plocklistan där restningen (gods som fattas) har skett. 

 
6. När leveranslistorna skrivs ut från Baan innehåller de inte all den information som 

Geologistics behöver vid en bokning, därför fylls detta i för hand. Det första som fylls 
i är längden på de olika kolli som ska skickas. Alla kolli som är över två meter eller 
som har mått som avviker från de mått som brukar skickas från Besam måste anges. 
Längdmåtten fås genom att gå igenom alla följesedlarna och sedan fylls längden i för 
hand.  
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7. Om leveranslistan som håller på att sammanställas är för Holland gör här ett extra steg 
som inte görs för något annat land. Det som görs extra här är att alla leveransraderna 
gås igenom och de rader som har samma leveransadress markeras med en bokstav. I 
slutet av leveranslistan sammanställs detta med sammanlagda kolli och vikt för 
bokstaven. För att förtydliga detta: A = 3 kolli 30kg, detta kan till exempel betyda att 
det finns tre order till samma leveransadress med ett kolli på tio kilogram var på 
leveranslistan. Det är nämligen så att även om leveransadressen är samma så har de 
inte samma ordernummer och det är efter ordernumren som Baan genererar 
leveranslistan, vilket betyder i det här fallet tre olika rader på leveranslistan. 

 
8. Nästa steg för alla länder är att ange skeppningsdatum, vilket brukar vara samma dag 

som bokningen sker. 
 

9. Högst upp på leveranslistans alla sidor, om det är fler än en sida, skrivs landets 
bokstavsförkortning till för hand. Även sidnummer skrivs till för hand. 

 
10. Det som görs härnäst är att den totala vikten och det totala antalet kolli för 

leveranslistan räknas samman och anges längst upp på leveranslistan. 
 

11. Som angavs under punkt tre skrivs Italiens, Spaniens och Portugals leveranslistor till 
ett excel-ark. Dessa ark undergår samma behandling och sammanställning som de 
utskrivna leveranslistorna, med den skillnaden att det görs på datorn istället. När dessa 
leveranslistor är sammanställda skrivs de ut på papper.  

 
12. Ibland skickas även gods till länder som inte är med i EU med Geologistics som 

transportör. Det speciella här är då att ett ED (se bilaga 12 och litteraturstudie kapitel 
5.1.1) måste framställas och även fakturorna på godset måste skrivas ut. Fakturorna 
skrivs ut från affärssystemet med hjälp av ordernumret. ED-dokumentet skapas i 
programvaran EdiCom. ED-dokumenten skrivs ut med kopior, eftersom 
originalexemplaret skickas med godset. Kopian används för att kunna faxa 
informationen till Geologistics och för arkivering.  

 
13. När sammanställningen av leveranslistorna är klara är det dags att faxa dem till 

Geologistics. Detta görs så att även om flera länders leveranslistor är klara och de ska 
faxas till samma faxnummer läggs de inte samtidigt i faxen. Utan här faxas först ett 
land och sedan ett till och så vidare till samma faxnummer och det som är viktigt att 
komma ihåg är att ett land leveranslista kan vara från en sida upp till 30. Anledningen 
till att länders leveranslistor faxas var för sig är att om faxet inte går fram ska det 
enkelt gå att se vad det är som inte har gått fram. 

 
14. Det tas en kopia på varje klar leveranslista. Detta görs för att chauffören som hämtar 

godset ska ha kopior på alla leveranslistor med sig till Geologistics och för att 
chauffören ska kunna kontrollera så att allt gods är med. 

 
15. Till de kopierade leveranslistorna ska transportdokumentet CMR finnas med (se bilaga 

11 och litteraturstudien kapitel 5.1.2). När skeppningen är en export ska även 
transportdokumentet ED finnas med (se bilaga 12 och litteraturstudien kapitel 5.1.1). 
Dessa dokument görs i den speciella programvara som nämnts tidigare, EdiCom. Det 
som fylls i CMR:et är det totala antalet kolli och den totala vikten för hela 
skeppningen oberoende land. Även leveransadressen för godset fylls i, när det gäller 
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CMR till Geologistics ligger detta som standardvärde och det enda som behövs fyllas i 
här är vikt och kolli. Två CMR skrivs alltid ut, eftersom chauffören signerar en kopia 
som behålls av Besam för arkivering. 

 
För de order som ska skickas till fabriken i Tyskland finns det vissa skillnader som är värda 
att lägga märke till. Som nämndes under steg tre ovan har order som ska skickas dit status 
fyra när de lämnar fabriken i Landskrona. För de som packar godset och för 
utskeppningsavdelningen innebär detta att inga följesedlar skrivs ut. Detta betyder i klartext 
att det inte går att ange hur långt godset är som ska skickas till Tyskland. Ett annat problem 
som också skapas genom att statusen bara är fyra är att vikt och kolli inte går att registrera i 
affärssystemet utan måste fyllas i för hand på leveranslistorna. Något annat som också är värt 
att notera här är att det kan dröja för informationen att registreras i systemet vad gäller det 
gods som skickas, vilket gör att när leveranslistor skrivs för gods till fabriken i Tyskland 
kommer det mycket ofta med ordernummer som inte ska skickas den dagen eller som redan 
har skickats. Detta gör att det alltid är ett väldigt letande och dubbelkollande så att allt fylls i 
rätt. Det sista som skiljer sig vad gäller dessa order är att de alla har samma leveransadress i 
Tyskland. Men när leveranslistan skrivs ut, finns leveransadress vid varje ordernummer vilket 
i sin tur leder till att dessa leveranslistor brukar bestå av minst ett tiotal sidor. (Observation 
gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 
Stegen som måste gås igenom för att göra en bokning och som har gåts igenom ovan, kanske 
inte verkar vara särskilt mycket men det viktiga här är att detta görs varje dag. Lastbilen som 
ska hämta det dagliga godset kommer omkring klockan elva på förmiddagen. Då ska alla 
papper vara klara. Är de inte det får chauffören vänta vilket kostar pengar. Problemet här är 
att om produktionen är sen kan de som packar godset inte lämna in plocklistor och följesedlar 
på det godset. Detta i sin tur leder till att det blir en väldig stresstopp för att få alla papper i 
ordning så att godset kan komma iväg i tid. Flyter däremot allting som det ska och alla 
plocklistor och följesedlar fås in till avdelningen tidigt på förmiddagen är det heller inga 
problem att hinna klart med transportdokumenten i tid. (Observation gjorda under somrarna 
åren 2002-2005) 
 
 

4.8. Hur en transportbokning görs för karuselldörrar 
Transportbokningen för karuselldörrar skiljer sig från det dagliga godsets bokningar på flera 
sätt. Här nedan gås de steg igenom som görs när transporter för karuselldörrar bokas. Dessa 
steg kommer också att ge en klar bild över olikheterna som finns mellan det gods som bokas 
dagligen och mellan bokning av karuselldörrsgods. En sak som är viktig att poängtera är att 
bokningar av transporter av karuselldörrar görs bara en gång i veckan hos Geologistics. 
(Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 

1. Det första som görs vad gäller karuselldörrar på utskeppningsavdelningen är att en 
sammanställning över de dörrar som ska skickas under veckan skrivs ut, se bilaga 14 . 
Detta görs på torsdagen eller fredagen veckan innan, hur sammanställning över 
karuselldörrarna görs se kapitel 4.5.3. Sammanställningen används sedan för att ta 
fram det material som behövs för bokningen av karuselldörrarna, den används även 
som en överblickande checklista. 

 
2. På sammanställningen av karuselldörrarna finns de aktuella ordernumren. Med hjälp 

av dessa tas plocklistorna fram från affärssystemet och skrivs ut. På plocklistorna för 
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karuselldörrar finns information om antalet kolli som karuselldörren består av, deras 
vikt och mått. 

 
3. När väl plocklistorna är utskrivna görs så kallade faxmallar i ordning, se bilaga 13. 

Faxmallen är ett word-dokument där datum då godset ska hämtas från fabriken anges, 
vilket land som godset ska gå till, Besams ordernummer, hur många kolli det rör sig 
om och deras totala vikt. Om karuselldörren som ska skickas är av modellen UniTurn 
anges även hur många flakmeter, (hur många meter som godset kommer att uppta på 
flaket), som dörren kommer att behöva på lastbilen. Hur många flakmeter som behövs 
avgörs av hur stor dörren är, för enkelhetens skulle används en tabell där storleken på 
UniTurn relaterats till antalet flakmeter som kommer att behövas. Om karuselldörren 
som ska skickas på något vis avviker, så som att det finns extra höga kolli, anges även 
detta på faxmallen. 

 
4. När faxmallen är färdig ifylld skrivs denna ut och faxas tillsammans med tillhörande 

plocklista till Geologistics. Bokningen av transporter för karuselldörrar görs på 
torsdagen eller fredagen veckan innan utskeppning ska ske. 

 
5. Det som här skiljer karuselldörrs-transportbokningarna från de dagliga 

transportbokningarna är att en sorts av bokningsbekäftelse erhålls från Geologistics. 
Bokningsbekräftelsen består av att faxmallen som faxades, faxas tillbaka men då 
stämplad och underskriven av Geologistics.  

 
6. När dag för utskeppning för de olika karuselldörrarna närmar sig, de flesta 

karuselldörrar skickas på fredag i varje vecka, tas de tillhörande följesedlarna fram ur 
Baan och skrivs ut. Även ett CMR framställs i EdiCom för varje karuselldörr och ED-
dokument om detta skulle behövas. Dessa dokument framställs på precis samma vis 
som för det övriga godset. När pappren är klara lämnas dessa ut till dem som packar 
och lastar godset. 

 
 

4.9. Vad Geologistics använder information till 
Den information som skickas från Besam till Geologistics, antingen över telefon eller över 
fax, används på några olika sätt. Den preliminärbokning som skickas dagen innan används 
som underlag för att säkerhetsställa att det finns plats hos exportbilarna nästa dag. Däremot 
används inte informationen på preliminärbokningen för att genomföra någon bokning av 
transporter. Dock finns det ett undantag och det är när det gäller godset som ska gå till 
Besams fabrik i Tyskland. Då längdmått saknas på de leveranslistor som faxas påföljande dag 
används istället den vikt och volym som har angetts på preliminärbokningen. (Silvhed och 
Broberg, 2006) 
 
De leveranslistor som faxas dagligen till Geologistics används som underlag för 
uppdragsregistrering. All den information som idag finns med på de leveranslistor som faxas 
till Geologistics används fullt ut. På Geologistics anser man att det inte finns någon onödig 
eller överflödig information på de dagliga leveranslistorna och att detta beror på att Besam nu 
en tid har varit kund hos dem och det vuxit fram en bra mall för den information som dagligen 
behövs. Dock anser Ulf att det finns en liten brist av information när det gäller det gods som 
ska skickas till fabriken i Tyskland. Denna informationsbrist är att det inte finns några längder 
angivna på dessa leveranslistor och som nämnts innan görs därför uppdragsregistreringarna 
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här med hjälp av preliminärbokningen. Om längdinformation hade funnits att tillgå hade 
uppdragsregistreringarna kunnat bli mer exakta. (Silvhed och Broberg, 2006) 
 
Det skickas även leveranslistor från Besam till Geologistics med den chaufför som hämtar 
upp godset hos Besam. Dessa leveranslistor används av lagerpersonalen hos Geologistics. 
Leveranslistorna används till att sortera godset och ibland görs eventuella markeringar 
gällande anmärkningar av olika slag på listorna. Ulf anser att det inte på något sätt går att 
ersätta dessa leveranslistor med något annat. (Silvhed och Broberg, 2006) 
 
Idag skickas endast bokningsbekäftelse från Geologistics till Besam då en karuselldörr bokas 
för transport. Varför inga bokningsbekräftelser skickas till Besam när det gäller det dagliga 
godset kan varken Mats eller Ulf svara på. Det som dock görs idag är att personalen på 
Geologistics ringer till skeppningsavdelningen om de upptäcker att det är något som inte 
riktigt stämmer överrens antingen med preliminärbokningen eller med de leveranslistor som 
faxas. (Silvhed och Broberg, 2006) 
 
När det gäller den information som faxas från Besam till Geologistics när en karuselldörr ska 
bokas för transport används slutkundens adress, måtten på de olika kollina, ordernummer och 
hur många flakmeter som kommer att behövas. Denna information används vid 
uppdragsregistreringen hos Geologistics och Ulf anser att ingen av denna information är för 
knapphändig. Dock finns det ett vist överflöd av information vid bokningen av karuselldörrar, 
nämligen att hela plocklistan faxas från Besam. Plocklistan innehåller en vis information som 
behövs av Geologistics så som slutadressen, hur många kolli och deras olika mått/vikt finns 
angivet här. Men även på faxmallen som också samtidigt skickas till Geologistics innehåller 
information om antal kolli och vikt. Alltså finns här ett klart överflöd av information och Ulf 
anser att om informationen som väl används på plocklistorna hade kunnat förmedlas på något 
annat vis hade Besam inte behövt faxa plocklistorna alls och den överflödiga informationen 
skulle försvinna. (Silvhed och Broberg, 2006) 
 
Om all den bokningsinformation som idag skickas från Besam till Geologistics med fax 
istället på något vis skulle överföras elektroniskt skulle detta inte innebära någon skillnad för 
Geologistics. Den enda förändring som skulle innebära någon skillnad hos Geologistics var 
om en EDI lösning mellan Besam och Geologistics införs och då all information från Besam 
går direkt in i Geologistics bokningsprogram. Som det är idag måste personalen på 
Geologistics ha underlaget för uppdragsregistreringarna i pappersformat, då vissa tillägg görs 
för hand. De nackdelar som Ulf anger skulle skapas för Geologistics om Besam bestämde sig 
för att skicka bokningarna elektroniskt är att skrivaren står längre bort än vad faxen gör. 
(Silvhed och Broberg, 2006) 
 
 
 

4.10. Informationsflödet mellan Besam och Geologistics 
Det informationsflöde som idag finns mellan Geologistics och Besam är först och främst 
uppbyggt av de fax som skickas, men även genom de leveranslistor som skickas med 
chauffören som hämtar det dagliga godset. Om det skulle uppstå att en transport måste 
avbokas sker detta över telefon. Detta för att verkligen säker ställa att informationen om att 
transporten är inställd kommer fram. Telefonen används även för att boka akuta transporter 
eller om ytterligare transporter för det dagliga godset skulle behövas. I de ovan nämnda fallen 
används telefonen för att överföra den akuta informationen om att en transport behöver bokas 
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eller avbokas. Den ytterligare information som rör transporten skickas sedan med fax. 
(Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 
När det gäller information om bortkommit gods eller andra problem med transporter är det 
telefonen och e-post som används framförallt. Informationen vid problem som dessa består 
oftast av förfrågningar från Besams kunder som vidarebefordras genom 
utskeppningsavdelningen till Geologistics. (Observation gjorda under somrarna åren 2002-
2005) 
 
Ett visst informationsutbyte görs också genom GeoVista som Geologistics tillhandahåller. 
Som nämnts tidigare är informationen som finns i GeoVista för Besams fall historisk 
godssökningsdata som baseras på Besams egna ordernummer. (Silvhed och Broberg, 2006) 
 
Besam erhåller också varje månad både en sammanställning över leveransprecision och över 
leveransstatistiken från Geologistics. (Silvhed och Broberg, 2006) 
 
 

4.11. Arkivering av information på 
utskeppningsavdelningen 

Det genereras väldigt mycket papper på utskeppningsavdelningen. Alla papper som används 
eller framställs vid bokning av transporter arkiveras. Det finns olika invanda system för de 
olika dokumentsorterna. Plocklistorna arkiveras veckovis och den aktuella veckan ligger 
framme sorterade efter länder i en så kallad ”bokstavsflärp”. När veckan är över arkiveras 
plocklistorna i pärmar som sedan finns kvar på avdelningen så länge utrymme finns, vilket rör 
sig om några månader. Att det finns så många pärmar framme med plocklistor är att om det 
skulle behövas ska det på ett någorlunda enkelt sätt kunna gå att leta reda på den. När 
utrymme saknas plockas de äldsta plocklistorna ner i lådor för vidare arkivering i ett större 
arkiv. (Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 
De följesedlar som fås in tillsammans med plocklistorna till avdelningen arkiveras inte på 
Besam, utan skickas tillsammans med fakturorna på godset till kunden. Om kunden inte vill 
ha följesedlarna kastas dessa. (Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 
När CMR och ED, se bilagorna 11, 12 och litteraturstudien kap. 5.1, skrivs ut, skrivs även 
kopior ut. Som nämnts tidigare skriver chauffören som hämtar godset på ett av CMR-
exemplaren, vilket sedan arkiveras i en pärm inne på avdelningen. När pärmen är full töms 
den och de gamla CMR:en arkiveras i en kartong. För ED-dokumenten gäller ungefär samma 
procedur som för CMR:en, när pärmen som de sparas i är full arkiveras de i en kartong. 
(Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) 
 
Leveranslistorna har ett eget akriveringssystem. När leveranslistorna är färdiganvända 
arkiveras de i en pärm, efter vilket land som är kund. Det finns ungefär ett tiotal pärmar 
framme som innehåller leveranslistor. Den ”aktiva” pärmen byts efter två veckor, då de 
leveranslistor med det äldsta datumet som står framme läggs i kartong och arkiveras i det 
stora arkivet. Att det finns så många leveranslistor framme i pärmar är att det ska vara enkelt 
att leta reda på en leveranslista om det skulle behövas. 
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4.12. Informationsflödet till kunder 
Det sker även ett vist informationsflöde till Besams kunder. Den första information som 
skickas till kunderna är vid orderbekräftelsen. Denna information rör när ordern kommer att 
vara färdigproducerad hos fabriken i Landskrona. Dock skickas ingen information i detta 
skede om när godset kommer att vara framme hos slutkunden. Denna information skickas 
antingen över EDI eller, till de kunder som saknar denna koppling, över fax. (Persson, 2006)  
 
Nästa gång informationsflöde uppstår till kunderna är när det gäller karuselldörrar ungefär en 
vecka innan godset lämnar fabriken i Landskrona. Detta görs genom att plocklistorna 
tillhörande ordern faxas till kunden. Att plocklistorna faxas till kunden en vecka innan är att 
kunden ska ha möjlighet att hinna ordna kran för avlastning om så skulle behövas. (Olofsson, 
2006) När det gäller övriga dörröppnare är nästa steg i informationsflödet till kunden samma 
dag som de skickas från fabriken. Detta informationsflöde består av att de leveranslistor som 
faxades till Geologistics nu också faxas till det dotterbolag som är kund och som har lagt 
ordern. Det finns dock undantag och dessa gäller för leveranslistorna till Portugal, Spanien 
och Italien. Dessa leveranslistor är lite speciella som nämnts innan, under kapitel 4.7 punkt 3, 
skrivs dessa ut till Excel-ark som sedan e-postas istället för att faxas till dessa dotterbolag. 
(Olsen, 2006) 
 
Det uppstår även spontana informationsflöden mellan skeppningsavdelningen och kunderna. 
Dessa uppstår framförallt då det uppstått något problem med transporterna. Sådana 
informationsflöden sker oftast över e-post eller telefon. (Observation gjorda under somrarna 
åren 2002-2005) 
 
 

4.13. Kundservice vid transporter 
Den kundservice som Besam idag erbjuder sina kunder när det gäller transporter är först och 
främst att de är ansvariga för transporten enda ut till slutkund. Utöver detta består 
kundservicen idag av att en avisering av det gods som skickas från fabriken faxas till kunden 
samma dag som godset lämnar fabriken i Landskrona. Som nämnts tidigare görs denna 
avisering genom leveranslistorna, ingen ytterligare information läggs till dessa leveranslistor 
än vad som fanns när de faxades till Geologistics. Det är även värt att notera vilket även har 
nämnts tidigare, Besam Production AB:s kunder består av dotterbolag till Besam som sedan i 
sin tur står i förbund med slutkunden. (Angbäck, 2006) 
 
För övrigt erbjuder också Besam idag kundkontakt när det gäller transporter av gods. Dock 
sköts den huvudsakliga kundkontakten av de personer som registrerar order, orderägarna. 
Utskeppningsavdelningen sköter förstås om de frågor som handlar om transporter av gods 
men ofta kommer dessa förfrågningar genom orderägarna. (Observation gjorda under 
somrarna åren 2002-2005) Någon annan mer specifik uttalad kundservice erbjuder idag 
Besam inte sina kunder vad gällande transporter. (Angbäck, 2006) 
  
Besams mål vad gäller transporter är att godset skall vara på plats enligt tidtabell. Den 
specificerade tidtabellen har fastställts i samarbete med Geologistics och ska ha förmedlats till 
dotterbolagen. Detta är anledningen till att inget framkomstdatum anges på godsaviseringen. 
Angbäck, 2006)  
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4.13.1. Problemen 
Det Besam idag upplever som problem gällande kundservicen vid transporter är när något väl 
händer. Med detta menas att när det väl uppstår problem vill kunden ha dessa lösta direkt och 
oftast finns det inte möjlighet att ta tag i dessa problem direkt, utan ett vist dröjsmål brukar 
uppstå. (Angbäck, 2006) 
 
Något som också ses som ett problem är att Besam inte alltid har tillgång till den information 
som krävs för att kunna serva sina kunder i tid och på bästa möjliga sätt. (Angbäck, 2006) 
Detta problem genomsyrar hela transportkedjan och Geologistics problem är att de inte har 
fått informationen från den aktuella chauffören. (Silvhed och Broberg, 2006) Den information 
som Besam anser är svårast att få är den om transportavvikelser av alla slag. Även 
information om var gods befinner sig och när godset kommer att vara framme hos slutkund 
anser Besam tar lång tid att få från Geologistics. Det är viktigt att framhålla att problemet 
varken är bristen på informationens kvalitet eller att svar uteblir, utan den tid det tar att få 
informationen från Geologistics. Det värsta scenariot här anser Inga-Lill är när en kund ringer 
och frågar efter en sändning som redan skulle ha varit framme och Besam inte har fått någon 
information om denna försening av Geologistics. (Angbäck, 2006) 
 
De problem som har funnits med själva transporterna av godset har framförallt varit att 
transporttiderna inte har hållits. Det har också förekommit att gods kommit bort, förväxlats 
med mera, men dessa problem tillhör inte vanligheterna. Transporterna som ska till 
Sydeuropa innehåller flera omlastningar vid olika terminaler. Om problem uppstår under 
dessa transporter har det visat sig väldigt svårt att få någon information om vad som 
egentligen har hänt med godset. (Angbäck, 2006) 
 
 

4.14.  Vad de utvalda kunderna/dotterbolagen anser om 
informationsflödet och kundservicen gällande transporter 

Besam Production AB har idag inga direkta slutkunder, utan deras kunder består av 
dotterbolag som sedan handlar med slutkunderna. Dock måste hela kedjan hållas i fokus när 
det gäller kundservice och missas någon länk kan detta få stora konsekvenser längre fram i 
kedjan. För att få en gripbar överblick gjordes ett urval av dotterbolag som alla fick samma 
frågor, för hela intervjuerna se bilaga 17. Dotterbolagen valdes ut med hjälp av Inga-Lill 
Angbäck och med kriterier så att en så fullständig bild som möjligt skapades. De utvalda 
dotterbolagen finns i Polen, Tyskland, Italien och Spanien. Att dessa dotterbolag valdes beror 
på att dotterbolaget i Polen tillhör Östeuropa, dotterbolaget i Tyskland även har viss 
tillverkning och att väldigt stora kvantiteter gods skickas dit. Dotterbolagen i Italien och 
Spanien valdes då det har förekommit en del problem vad gäller transporter för dessa. 
 
När det gäller dagens kundservice vid transporter finns det både önskemål från kundernas sida 
men även från Besam. De indikationer och önskemål som idag har framförts av kunderna rör 
sig om att Besam måste ha bättre, större och mer noggrann kontroll över de transporter som 
anses vara mer kritiska. Besam känner också en önskan om att kunna erbjuda sina nyckel-
kunder något extra även när det gäller kundservicen vid transporter. På Besam finns det något 
som kallas rush order, snabborder, vilka produceras snabbare än normalt. Till dessa snabb-
ordrar vill Besam också kunna grantera snabba och bra transporter med hög kundservice. 
(Angbäck, 2006) 
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4.14.1. Vad kunderna/dotterbolagen vill ha 
De frågor som ställdes till dotterbolagen rörde självklart informationsflöde och kundservice, 
dock med två inriktningar. Dels hur de uppfattar informationsflödet och kundservicen idag 
och dels vilka förändringar de skulle vilja ha inom dessa områden. Då mycket kundservice 
består av informationsflöde till och från dotterbolagen kommer resultaten av intervjuerna att 
till viss del redovisas integrerat vad gäller kundservice och informationsflöde.  
 
Många av frågorna som ställdes fick i många fall samma svar från de olika dotterbolagen, 
framförallt rörde det sig då om informationsflöde vid skeppningar. En sammanställning av de 
olika intervjuerna redovisas nedan: 
 
Fråga 1: Berör om skeppningsinformationen som dotterbolagen idag får är tillräckliga för 
deras behov. 
 
Alla dotterbolag utom Italien anser att informationen som de får från Besam idag angående 
skeppningar inte täcker deras informationsbehov. Italien däremot anser att de får den 
information som de och Besam har kommit överrens om och att den täcker de behov de har.  
 
Fråga 2: Berör kvaliteten av den information som dotterbolagen idag får från Besam. 
 
Även här svara alla dotterbolag utom Italien att kvaliteten av informationen inte är god nog. 
Tyskland påpekar här även att de inte anser att det räcker med information om när godset 
lämnar fabriken i Landskrona utan att även behöver ha det aktuella datum då godset beräknas 
vara framme hos slutkund. 
 
Fråga 3: Berör om dotterbolagen får information vid skeppningar som de inte använder, alltså 
överflödig information. 
 
Här anger dotterbolagen att all den information som de idag erhåller också används. Tyskland 
anger att de använder all den information som de får men att informationen idag kommer 
splittrad till olika avdelningar. Som en lösning på detta föreslår de att en särskild e-post adress 
skulle kunna skapas så att all information finns samlad. 
 
Fråga 4: Berör vilken information som dotterbolagen skulle vilja ha vid skeppningar från 
Besam.  
 
Det gemensamma svaret på denna fråga blev att dotterbolagen framförallt skulle vilja ha 
information om exakt hur många dagar skeppningen kommer att ta, alltså vilket datum som 
godset kommer att vara framme hos slutkunden. De påpekar även att de skulle vilja ha 
information om problem så fort de uppstår.  
 
I en annan fråga blev också dotterbolagen tillfrågade att närmare försöka precisera vilken 
information som de skulle vara intresserad av att få. Här vara alla dotterbolagen väldigt 
precisa om vad de skulle vilja ha: 
 
Polen: Exakt hur många dagar skeppningen kommer att ta, information om transportören och 
telefonnummer till denna helst på transportbekräftelsen. 
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Tyskland: Deras ordernummer men skulle tycka det vore ännu bättre att få ordernumret som 
finns i Baan. Detta skulle göra det enklare för dem att kunna hitta vidare information om 
ordern i Baan. De önskar även att hela slutkundens adress anges, istället för förkortningar. 
 
Spanien: Skeppningsdatum och vilken sorts av gods. Men de skulle även vilja ha information 
om skeppningar som har transporterats till fel adress, bortkomna paket och försenade 
skeppningar.  
 
Italien: Ordernummer, godsets kvantitet och vikt, slutadress i Italien och möjligheten till att 
kunna följa godset under transport. 
 
Fråga 5: Berör problem med skeppningar, information, vem som kontaktar dotterbolagen och 
vem de vänder sig till. 
 
Alla dotterbolagen utom Spanien vänder sig till Besam om de upptäcker något problem med 
en skeppning. Spanien anger att de vänder sig direkt till transportören då Besam inte kommer 
att ha den information de behöver.  
 
Vem de vänder sig till hos Besam skiljer sig något från dotterbolag, men framförallt till 
skeppningsavdelningen eller till orderägaren. När det gäller att få information om problem 
med skeppningar anger dotterbolagen, alla utom Spanien, att den kommer från Besam. 
Spanien anger att de får sin information från det lokala Geologistics kontoret.  
 
Dock ställdes frågan om dotterbolagen någon gång är tvungna att kontakta Besam för att det 
har uppstå problem med en skeppning och denna fråga svarade alla dotterbolagen att de alltid 
måste kontakta Besam själva då problem har uppstått.  
 
Dotterbolagen ombads även göra en uppskattning över hur ofta som de är tvungna att 
antingen kontakta Besam eller Geologistics. Svaren som erhölls på denna fråga gick väldigt 
isär och var allt från en gång i månaden till varje vecka. Dock gav Polen ett väldigt oroande 
svar, då de svarade att de inte brukade kontakta varken Besam eller Geologistics särskilt ofta 
då de inte brukar få någon ordentlig information från någon av parterna.  
 
Fråga 6: Berör hur ofta gods brukar levereras försenat. 
 
På denna fråga svara dotterbolagen i Polen och Spanien att deras gods ofta brukar vara 
försenat. Medan dotterbolaget i Tyskland gör en uppskattning att godset är försenat två till tre 
gånger i månaden. Det som alla dotterbolagen svarar är att de inte har något verktyg för att 
kunna göra ordentliga statistiska uppskattningar över detta problem. 
 
Fråga 7: Berör dotterbolagens kontakt med Geologistics. 
 
De tillfrågade dotterbolagen har väldigt olika kontakt med Geologistics, från ingen kontakt 
alls till egna kontaktpersoner på lokalkontoret i dotterbolagets land. Dock anger alla 
dotterbolagen att om de väl kontaktar Geologistics att det tar tid innan de får svar på sina 
frågor och att tidsgränsen för ett svar ibland överstigs.  
 
Som nämnts innan erbjuder Geologistics transportverktyget GeoVista, som bland annat gör 
godssökning möjligt. På frågan till vilka av dotterbolagen som har tillgång till detta verktyg är 
det endast Italien som anger att de har detta.  
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Fråga 8: Berör vilken kundservice vid transporter som dotterbolagen skulle vara intresserade 
av. 
 
Polen: Anger möjlighet till telefonkontakt med transportör och någon form av elektroniskt 
verktyg för att kunna följa godset under transport. 
 
Tyskland: Att få information om det exakta datumet när godset kommer att vara framme och 
då möjligtvis också vilken tid. Möjlighet till snabbare transporter men också möjligheten att 
få tillgång till ett verktyg så att realtids- och historisk godssökning kan göras.  
 
Spanien: Att få information om godset, slutkundens adress och någon kontaktperson. Man 
önskar även här någon form av elektroniskt verktyg som kan göra gods sökning under 
transport möjligt. 
 
Italien: Skulle vilja bli informerade när någon förändring sker och då med tyngdpunkt på att 
alltid bli kontaktade i tid. Man är också intresserade av vanliga transportverktyg.  
 
 
 
 
 



Informationsflödet för vanliga dörröppnare 
 
 

Utskeppningsavdelningen 
      
 
Order                                                                                          Leveranslista                                                                Geologistics 
Ordernummer (Baan)           som skrivs ut från Baan           Leveranslistor med fax 
Slutkundens adress (Baan)                                   Utskrivna leveranslistor  
Längd (Baan)                                                                             läggs till manuellt                                                         med chauffören 

på leveranslistorna            CMR och ED-dokument                                  
           skickas som pappersformat  

Plockning och Packning av gods                                                                                         med chauffören 
Antal kolli (pappers format och i Baan)   CMR- och ED- dokument                                                       En kopia av ED-dokumentet 

Vikt (pappers format och i Baan)                                  Görs manuellt i dokumentprogrammet                                    faxas. 
Längd (pappers format)                                                 med den information som kan hämtas                 

om ordern från Baan                                                                      Telefon eller e-post   
                                                                                                       kontakt vid transport 
                                                                                                       problem 

                                                                 
                                                                                   Dotterbolag/Kund                                          
                                                                                                                                                 Leveranslistor faxas 
                                                                                                  Kundservice                                                                    som leveransvarsel           

                             Olika problem som  
                             kan uppstå med det                                                             Telefon och e-post  
                             transporterade godset                                                          kontakt vid transportproblem 
 
                           Telefon eller e-post kontakt 
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Informationsflödet för dörröppnare med slutdestination i fabriken i Tyskland 
 

Utskeppningsavdelningen 
 

 
Order                                                                                          Leveranslista                                                                Geologistics 
Ordernummer (Baan)           som skrivs ut från Baan           Leveranslistor med fax 
Slutkundens adress (Baan)                                   Utskrivna leveranslistor  
Längd (Baan)                                                                             läggs till manuellt                                                         med chauffören 

på leveranslistorna             
CMR skickas som                                             
pappersformat  

Plockning och Packning av gods                                                                                        med chauffören 
Antal kolli (pappers format och i Baan)                      CMR                                                        
Vikt (pappers format och i Baan)                                  Görs manuellt i dokumentprogrammet                                    Telefon eller e-post   
                                                                                       med den information som kan hämtas              kontakt vid transport 

om ordern från Baan                                                                      problem 
                                                                                                        
                                                                                                        

                                                                                                                
                                        Dotterbolag i Tyskland                                  
                                                                                                                            Leveranslistor faxas 

                                                                                                  Kundservice                                                                    som leveransvarsel           
                             Olika problem som  
                             kan uppstå med det                                                             Telefon och e-post  
                             transporterade godset                                                          kontakt vid transportproblem 
 
                           Telefon eller e-post kontakt 

                                                                                                   
 
 

 31 



 32 

Informationsflödet för karuselldörrar 
 

Utskeppningsavdelningen 
 
Order                                                                                         Plocklista                                                             Geologistics 
Veckosammanställning (excel-dokument)                            som skrivs ut från Baan                                              Faxmall och plocklistor 
Ordernummer (Baan)                                                               faxas 
Slutkundens adress (Baan)       
Antal kolli (Baan)                                                                      Faxmall                                                                Bokningsbekräftelse 
Vikt (Baan)                                                                                Görs manuellt med                                                Faxmallen stämplad faxas 
Mått (Baan)                                                                                information från plocklistorna                              tillbaka 
 
 
                                                                                                  Följesedlar, skrivs ut från Baan 
         CMR och ED-dokument -                                    
Plockning och Packning av god                                                                                                                             skickas som pappersformat
                                                  med chauffören                                                      

        CMR- och ED- dokument 
                                                         Görs manuellt i dokumentprogrammet                  En kopia av ED-dokumentet                                  
                                                                                                  med den information som kan hämtas                   faxas                                               
                                                               om ordern från Baan                                                      . 
                                                                                                                                                                               Telefon eller e-post                                                 
                                                                                                   Kundservice                                                          kontakt vid transport                                               

            Olika problem som                                                problem                                         
             kan uppstå med det                                                                                                  

                                                                                                    transporterade godset                                           Dotterbolag/Kund                                                 
                                                                                                                                                                                  Plocklistorna faxas                                                  
                                                           Telefon eller e-post kontakt                                 som leveransvarsel                                  
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Telefon och e-post                                                
                                                                                                                  kontakt vid transportproblem                                
                                                                                        



5. Litteraturstudie 
 

5.1. Fraktdokument: ED och CMR  
Tidigare i nulägesbeskrivningen har dokument som benämnts ED och CMR nämnts. Nedan 
kommer en kort beskrivning av vad dessa förkortningar står för och vad dokumenten används 
till. 

5.1.1. ED, Enhetsdokument 
Som nämnts innan används ett dokument som kallas ED när en exporttransport ska ske med 
Geologistics. ED, står för EnhetsDokument och används vid varje förfarande med export, 
import och transitering. Så fort en vara ska exporteras från Sverige till tredje land (ej EU-
land) måste en tulldeklaration lämnas, enhetsdokumenten är Besams tulldeklaration. 
(Generaltullstyrelsen, 1998) 
 
Enhetsdokumentet består i grunden av en grundblankett som är ett set med åtta blad. Dock är 
det så att de som kan trycka sina egna dokumentset, så som Besam kan, får förse dessa med 
aktuellt antal blad för varje tullförförande. (Generaltullstyrelsen, 1998) När Besam skriver ut 
sina enhetsdokument har man valt att endast skriva ut blad 1 och 3 i dokumentsetet. 
(Observation gjorda under somrarna åren 2002-2005) Detta beror på att det bara krävs dessa 
sidor när en tulldeklaration lämnas in skriftligt. (Generaltullstyrelsen, 1998) 
 

5.1.2. CMR 
I nulägesbeskrivningen ovan benämns ett transportdokument som CMR. Detta kan sägas vara 
en aning slarvig benämning på detta dokument. Transportdokumentet som på Besam bara 
brukas benämnas som CMR är en fraktsedel utformas efter CMR-konventionens regler.  
 
Konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, antogs i Genève 1956 
och fick namnet CMR. (Tullberg, 2000) CMR står för ”Convention relative au de transport 
international de marchaudises par route”. CMR-konventionen togs fram huvudsakligen för 
EG-marknaden och de då tillhörande randstaterna. (Grönfors, 1989) Ett av konventionens 
syften är att genom sitt regelverk frambringa transportörens ansvar vid godsskada och vid 
försenade eller uteblivna utlämningar. Idag används CMR-konventionen av de flesta 
europeiska länder. (Tullberg, 2000)  
 
Transportdokument så som fraktsedlar ger uttryck för transportavtal och innehåller de olika 
åtaganden som transportören har förbundit sig till. (Gorton, 2003) En fraktsedel har främst tre 
funktioner att fylla; att utgöra kvitto på omhändertaget gods för transport, att utgöra bevisning 
om innehållet i transportavtalet och att vid köp ligga till grund för finansiering. (Stöth, 2004) 
Viktigt att komma ihåg är att en fraktsedel inte är något värdepapper så som andra 
transportdokument kan vara, utan i huvudsak fungerar som ett kvitto på att gods mottagits för 
transport och skall vidare transporteras till destinationsorten. (Gorton, 2003) 
 
Inom CMR-konventionens stadgar finns regler för hur en fraktsedel ska utformas. En CMR-
fraktsedel ska bland annat innehålla information om fraktförarens namn och adress. (Tullberg, 
2000) CMR-fraktsedeln är ett starkt bevis för vem som är fraktförare och kan användas som 
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prima facie-bevis, det vill säga, om inget annat visas är det fraktsedelns innehåll som gäller. 
(Stöth, 2004) 
 

5.2. Informationsflöde 
Informationsflöde är ett av de flöden som förekommer i en försörjningskedja. 
Informationsflödet inbringar inte några direkta ekonomiska värden men detta innebär inte att 
det inte behöver förbättras för att få en effektivare verksamhet. Att ha tillgång till information 
i en försörjningskedja är mycket viktigt för att aktörerna ska kunna optimera sina 
verksamheter. Oftast uppstår situationer där kunderna har information som inte leverantörerna 
har och tvärtom. Det som uppstår då är något som brukar kallas informationsgap. Dessa 
informationsgap medför osäkerhet i försörjningskedjan och kan också leda till att 
resursutnyttjande och leveransförmågan påverkas. För att bästa resultat ska nås i en 
försörjningskedja krävs effektivt utbyte av information mellan alla parter i kedjan. 
(Johannsson och Sigefjord, 2003)  
 
Johannsson och Sigefjord får medhåll av Torndorf som menar att distribution inte enbart 
handlar om att förflytta gods utan framförallt om överförning av information. Torndorf anser 
att informationsöverföringen är den vitala punkten och att det oftast är här orsaken till 
problemen finns. Johannsson och Sigefjord får också medhåll av Torndorf och Paulsson m.fl. 
vad gällande informationsöverförningen i försörjningskedjan och att om informationsgapen 
överbyggs kommer resultatet bli en effektivare försörjningskedja. Även Mattson anser att 
informationsflöde och tillgång till information är mycket viktigt för en effektiv verksamhet 
och i många fall avgörande. 
 

5.2.1. Olika informationskanaler 
Informationsutbyte/informationsflöde innebär att information överförs från en part till en 
annan. Flödet kan överföras med flera olika kommunikationsmetoder. Den största skillnaden 
för dessa kommunikationsmetoder är om informationsbehandling on-line kontra off-line 
tillåts. Med informationsbehandling on-line menas att sändaren står i direktkontakt med 
mottagaren under hela informationsbehandlingen, vare sig det rör sig om individer eller 
system. Med off-line informationsbehandling är informationsöverföringen separerad från 
informationsbehandlingen.  
 

 
Figur 3 Exempel på informationsbehandling off-line och on-line (Mattsson, 2002) 
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Några olika kommunikationsmetoder för informationsflöde är; telefon, brev, fax, e-post, EDI, 
EDA och webbaserade metoder. (Mattsson, 2002) 
 
Informationsflöde och informationsutbyte via telefon är en vanlig kommunikationsmetod som 
fortfarande används i stor utsträckning. Telefon används vid ostrukturerat och spontant 
informationsutbyte men också vid återkommande och rutinmässiga informationsutbyten. 
Telefon som kommunikationsmedel är av sorten on-line. Att använda telefon som 
kommunikationsmedel vid informationsutbyte menar Mattsson vara tämligen ineffektivt. En 
av telefonens svagheter är att mottagaren måste vara på plats för att informationsutbytet ska 
kunna genomföras. Det blir särskilt tydligt om sändare och mottagare har olika arbetstider och 
ju mer internationellt kontaktnätet är. Mattsson refererar även till en undersökning som visar 
att bara vart fjärde samtal når den som söks. Det finns även fördelar med att använda telefon 
som kommunikationsmedel så som att den ger större utrymme för att förklara förhållanden 
och lösa spontant uppkomna problem. Mattsson anser att telefon som kommunikationsmedel i 
första hand ska ses som ett viktigt komplement till övriga kommunikationsmetoder. 
(Mattsson, 2002) 
 
När fax används som kommunikationsmedel överförs informationen elektroniskt men ej 
digitalt. I grunden är denna form av system pappersbaserat, sändaren skriver ut ett papper och 
sänder det och mottagaren skriver ut det sända papperet hos sig. Fax som 
kommunikationssystem innebär en off-line form av informationsbehandling. Traditionellt 
används faxen som nämnts ovan i stycket men idag förekommer också affärssystem som 
automatiskt kan producera och skicka fax direkt till en annan faxmaskin eller till ett annat 
datorsystem. Mattsson anser att denna fax-lösning skapar effektivare sätt att sända order, 
orderbekräftelse, leveranspåminnelser med mera direkt från det egna affärssystemet. 
(Mattsson, 2002) 
 
Om informationsutbytet genomförs med hjälp av e-post överförs informationen även såsom 
för fax elektronisk men för e-post är den information som överförs istället digital. Mattsson 
anser att denna form av informationsutbyte kan karakteriseras som ett papperssystem. Detta 
då mottagande system inte direkt kan tolka informationen och för att informationen i ett e-
post system presenteras på bildskärmen på ett pappersliknande sätt. Mattsson anser även att 
det finns likheter mellan fax och e-post men den stora skillnaden enligt Mattsson är att det 
datorstöd som finns vid e-post ger en betydligt rationellare hantering av 
informationsöverföringen. En ytterligare fördel med e-post är att det går att bifoga filer till 
dem. Mattson anser därför att den information som tidigare har överförts med fax mer och 
mer istället kommer att överföras med e-post. (Mattsson, 2002) 
 
Ett nyare system för att överföra information kallas EDI och står för Electronic Data 
Interchange och innebär att data/information överförs mellan två datorsystem på ett sådant 
sätt så att det mottagande systemet kan tolka och bearbeta informationen. Då EDI innebär viss 
standardisering med gemensam EDI-programvara och närmare kontakt mellan parterna, 
används denna kommunikationsmetod framförallt mellan företag och organisationer som har 
regelbundna och återkommande informationsflöden och informationsutbyten. Mattsson anser 
att denna typ av kommunikationsmetod framför allt är användbar när stora och regelbundna 
informationsutbyten sker mellan parterna. Då EDI både kräver hög IT-kompetens för att 
kunna opereras och för det mesta har höga investeringskostnader är det först och främst de 
större företagen som använder denna kommunikationsmetod. Det finns dock olika former av 
lösningar som gör även EDI tillgängligt för företag med mindre resurser. En sådan lösning är 
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webb-EDI system där de inblandade företagen kan utnyttja den teknologi som passar dem 
bäst. (Mattsson, 2002) 
 
Som nämndes i början av detta kapitel finns det även en kommunikationsmetod som benämns 
EDA. EDA står för Elektronisk Data Access och brukar också kallas för on-line-
kommunikation med delade databaser. EDA innebär att ett företag gör delar av 
informationsinnehåller i sitt affärssystem tillgängligt för kunder och leverantörer. Ett exempel 
på detta kan vara att ett företag kan boka transporter direkt i tredjepartlogistikers system. 
Jämfört med EDI är investeringskostnaderna för EDA förhållandevis mycket låga. Det enda 
som i princip behövs är en PC och ett modem enligt Mattsson. EDA:s stora fördel förutom 
investeringskostnaderna jämfört med EDI är att metoden tillåter ett interaktivt arbetssätt vilket 
kan innebära att antalet separata aktiviteter i affärsprocesserna kan reduceras och därmed 
också cykeltiderna. Dock kan EDA anses mer arbetskrävande än EDI och ger inte de 
möjligheter till automatisering som EDI ger. (Mattsson, 2002) 
 
Den sista formen av kommunikationsmetod som Mattsson tar upp rör de olika möjligheter till 
kommunikation som Internet ger. Hur Internet är uppbyggt tas inte upp här men kort kan 
nämnas att webben ( The World Wide Web, www) är ett hypertextsystem som på ett enkelt 
sätt ger tillgång till information på hemsidor. Genom att information från hemsidor och ett 
företags affärssystem utbyts, skapas ett enkelt sätt för företag att kommunicera. Denna 
kommunikationsmetod har stor liknelse med EDA men inte EDA:s begränsning vad gäller 
tillgänglighet för kunder och leverantörer. Webben ger istället möjlighet till att etablera 
kontakt med oändligt många kunder, leverantörer och andra parter. (Mattsson, 2002)  
      

5.2.2. Kommunikationstyper 
Vad gäller ordet information kan detta betyda väldigt mycket. I logistiska sammanhang är 
informationen av typen MIS, som står för Management Information System. Denna typ av 
information definieras som ett integrerat människa/maskin-system. (Storhagen, 2003) Men 
egentligen finns det fyra olika former av kommunikationstyper, dessa är man-till-man, man-
till-system, system-till-man och system-till-system. I ett företag representeras sändare och 
mottagare av individer och datoriserade informationssystem, mellan dessa används sedan en 
av de fyra kommunikationstyperna. (Johannsson och Sigefjord, 2003) 
 
Kommunikationstypen man-till-man är den enklaste. Denna typ innebär att två individer 
kommunicerar direkt med varandra utan att informationen mellanlagras eller bearbetas i något 
informationssystem på vägen mellan individerna. Kommunikationsmetoderna telefon, fax, 
brev och e-post är alla av typen man-till-man. (Mattsson, 2002) 
 
Nästa typ, man-till-system, innebär att informationsutbytet sker mellan en individ och ett 
datoriserat informationssystem.  Informationen som överförs från individen till datorsystemet 
är i sådan form så att systemet kan tillgodogöra och vidarebehandla den. Den tredje typen av 
kommunikation, system-till-man, är också ett utbyte av information mellan en individ och ett 
datasystem. Skillnaden från man-till-system är att i detta fall är det systemet som tar initiativet 
till informationsutbytet. Den sista kommunikationstypen system-till-system är då 
informationsutbytet sker direkt mellan två system. Ett exempel på kommunikationsformen 
system-till-system kan vara EDI. (Mattsson, 2002)  
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Figur 4 Grundtyper av kommunikation i informationssystem (Mattsson, 2002) 
 
 

5.2.3. Informationskvalitet 
Ett informationsflöde kan inte uppstå utan information. Kvalitet av den information som 
överförs vid ett flöde är av avgörande betydelse då kvaliteten avgör hur effektiva de berörda 
parternas resursutnyttjande blir. (Mattsson, 2002) 
 
Det finns tre kvalitetskrav enligt Mattsson; rätt/korrekt information, tidsaktuell information 
och komplett information. Med rätt information menas enligt Mattsson egentligen två olika 
krav. Det första är att informationen måste avse det den är avsedd för, informationen måste ha 
hög validitet. För det andra måste informationen vara noggrann, informationen måste alltså ha 
hög reliabilitet. Problem som kan uppstå när informationen inte har tillräckligt hög validitet 
kan vara att leveranstidpunkt från producentens sida avser när godset lämnar fabriken medans 
det från kundens sida anser tidpunkten då godset kommer att vara framme hos kunden. 
(Mattsson, 2002) 
 
Det andra kravet som nämndes ovan var att informationen måste vara tidsaktuell. Om 
informationen inte är tidsaktuell kan olika ändringar ha skett under mellantiden som kan göra 
informationen helt obrukbar för dess syfte. Det största problemet med ej tidsaktuell 
information är om informationen ska användas vid planering. Detta då det kan leda till en 
fullständigt felaktig planering. Det sista kravet gällde att informationen ska vara komplett, 
med detta menar Mattsson att informationen måste vara komplett i de förhållanden den ska 
användas i. (Mattsson, 2002) Även Storhagen lägger väldigt stor vikt vid att det är viktigt att 
komma ihåg att information av detta slag är en färskvara och värdet av informationen avtar 
snabbt med tiden. (Storhagen, 2003) 
 

 
 

Figur 5 De krav som ger hög informationskvalitet (Mattsson, 2002) 
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Ofta är den informationskvalitet som överförs mellan företag väldigt påverkbar. Ett mycket 
enkelt sätt att påverka detta är helt enkelt att kontrollera att informationen som överförs har 
samma innebörd för båda parterna. En låg informationskvalitet kan nämligen bland annat leda 
till registreringsfel. Då information oftast skrivs ut från ett system och sedan skrivs in i ett 
annat är möjlighet för låg informationskvalitet stor. En lösning på detta problem kan enligt 
Mattsson vara att kommunicera information i systemläsbar form, vilket leder till att 
registreringsmoment kan tas bort. Dock anser Mattsson att det är minst lika viktigt att alla 
inblandade parter är medvetna om vikten av bra informationskvalitet och har ömsesidig 
förståelse. (Mattsson, 2002) 
 
 

5.2.4. Interna informationsflöden 
För att ett företag ska kunna fungera på ett optimalt sätt måste de interna informationsflödena 
fungera. Storhagen anger fyra olika sorter av informationssystem som finns i ett företag; 
Prognossystem, Resurssamordnande system, Operativa system och Historiska system. Det är 
det operativa systemet som innehåller den information som är nödvändig för den dagliga 
verksamheten ska kunna fungera. (Storhagen, 1995) 
 
Det operativa informationssystemet är det system som innehåller all den information som 
krävs på kort sikt för att den dagliga verksamheten ska kunna fungera. Exempel på detta kan 
vara ordermottagning och transportutläggning för distribution. Detta system är framförallt 
kopplat till de sista leden i den interna planerings- och genomförandekedjan. Storhagen anser 
att det därför är viktigt att komma ihåg att det ofta är detta system som får ”ta stötarna” för fel 
eller brister i tidigare system. Han anser också det är viktigt att komma ihåg att om det skulle 
uppstå fel eller brister i det operativa informationssystemet kan detta har stora konsekvenser 
för till exempel företagets leveransservice. (Storhagen, 1995)     
 
Det operativa informationssystemet har som huvudsyfte att stödja ett effektivt flöde av 
material och produkter från leverantör till kund. Det är därför av yttersta vikt att alltid tillföra 
informationssystemet aktuell och relevant data. För att göra detta på bästa sätt anser 
Storhagen att informationen bör fångas upp vid dess källa och att onödiga led i 
informationsöverföringen utesluts. (Storhagen, 1995)  
 
Inom ett företag överförs och bearbetas information ständigt. Storhagen har delat in dessa 
moment i tre olika nivåer: 
 

1. Informella rutiner med direkt kontakt person till person. 
2. Manuella formella rutiner i form av till exempel PM, orderkort och rekvisitioner. 
3. Datorbaserade formella rutiner för tillexempel material- och produktionsstyrning.  

 
De informella rutinerna spelar en stor roll för att företag ska kunna fungera på ett bra sätt. 
Storhagen menar att det är av yttersta vikt att personer inom ett företag håller kontakten och 
har förståelse för varandras möjligheter och begränsningar. Det är också viktigt att ha 
förståelse för vilka konsekvenser egna beslut och åtgärder kan ha för andra funktioner inom 
organisationen. Storhagen vill också framhålla vikten av personlig kontakt som frambringar 
stor flexibilitet men han framhåller också att när det gäller stora mängder information som ska 
överföras och bearbetas krävs formella rutiner och stöd av olika datasystem. (Storhagen, 1995 
och 2003 ) 
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Det är inte bara det att informationsflöden existerar inom ett företag utan även hur de 
existerar. För att kunna leverera snabbare och/eller bättre är tidens utnyttjande viktig. Det är 
viktigt att kunna överföra information snabbt och effektivt även inom ett företag. Den 
begränsning som kan uppkomma här rör ett företags olika enheters kapacitet och deras 
tillgång till olika hård- och mjukvaror i de befintliga datorsystemen. (Storhagen, 1995 och 
2003) 
 
Brister i det interna informationssystemet för ett företag leder enligt Storhagen till dåligt 
beslutsunderlag som skapar osäkerhet i organisationen. Osäkerhetsfaktorn som skapas genom 
brister i informationen och i informationssystemen är ett väldigt vanligt problem idag. 
Osäkerheten kan i sin tur leda till andra negativa effekter för företaget så som dålig flexibilitet 
och försämrad leveransservice. (Storhagen, 1995 och 2003)  
 

5.2.5. Informationsflöden vid transporter 
För att en transport ska kunna uppstå måste det företag som vill skeppa gods vara i kontakt 
med en transportör. Informationen som utbyts är olika former av krav, allt från tid till viktiga 
funktioner. Denna sorts av informationsflöde är dubbelriktad horisontell information. 
Samtidigt kommer även ett informationsflöde om godsets status och fysiska lokalisering att 
uppstår. Denna statusinformation ligger till grund för planering och styrning av den verkliga 
transporten, även detta informationsflöde är dubbelriktat och kallas vertikal information. 
(Lumsden, 1998) 
 

 
Figur 6 De olika flödena vid transportuppdrag (Lumsden, 1998) 

 
Vid en transport uppstår inte bara informationsflöden mellan producent och transportör utan 
även materialflöden. Dessa i sin tur gör att ett resursflöde uppstår vid en transport. Till slut 
uppstår även ett monetärt flöde av information, som har skapats genom de tidigare flödena, 
mellan alla de inblandade parterna i transporten. I bilden ovan visar Lumsden hur dessa 
flöden kan visualiseras. (Lumsden, 1998) Lumsden får medhåll av Paulsson m.fl. om att 
informationsflödet vid en transport framförallt används till att administrera det 
materiella/fysiska flödet och att utan informationsflöde kan inget fysiskt flöde uppstå. 
(Paulsson m.fl., 2000)  
 
En transport består enligt Lumsden av två delar; en fysisk del, som är själva förflyttningen av 
godset och en immateriell del. Det är den immateriella delen som innehåller 
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informationsflödet men i denna del ingår också transportens kvalitet och säkerhet. Det är 
viktigt att komma ihåg menar Lumsden att informationsflödet i ett transportsystem inte bara 
ska följa utan även styra själva transporten. Ett effektivt informationssystem vid transporter 
kan både förbättra transportsäkerheten och förenkla avvikelserapporteringen. Då 
informationsflödet vid en transport också används för administrativa syften anser Lumsden att 
en samordning med ett företags övriga flöden skulle kunna skapa unika och varierande 
transportupplägg. Med de ovan nämnda argumenten menar Lumsden att ett fungerande 
informationssystem kan vara ett kraftfullt verktyg i ett transportsystem. (Lumsden, 1998) 
 
 

5.2.6. Informationsflöde till kund 
Idag är ett bra informationsflöde mellan leverantör och kund av stor betydelse. Det är viktigt 
att komma ihåg att detta informationsflöde måste vara dubbelriktat för att vara optimalt för 
båda parter. Det är viktigt att informera och kommunicera med sina kunder om vad som kan 
erbjudas, vad kunderna egentligen vill ha och vad som kunderna verkligen kommer att 
få.(Lumsden, 1998) 
 
Lumsden får medhåll av Aronsson m.fl. som också påpekar vikten av informationsutbytet 
mellan leverantör och kund då tidskraven ökar. Aronsson m.fl. framhåller vikten av hur 
viktigt det är med dubbelriktade informationsflöden även då tidsfaktorn finns. För 
leverantörens del är det viktigt att veta kunders efterfrågan tidigt så bästa planering kan 
genomföras. För kunderna är det viktigt att få information om vilken leveransservice (tas upp 
nedan) som de kan blir erbjudna. (Aronsson m.fl., 2003)   
 
En som också håller med de två tidigare referenserna är Storhagen. Storhagen menar att 
informationsutbytet i båda riktningarna innebär att verkligen betona och ta reda på vad 
kunderna vill ha och att även kunderna blir informerade om vad de sin tur verkligen kommer 
att få. Dock menar Storhagen att ur informationsmässig synvinkel är det viktigare att 
omedelbart informera om att leverans av någon anledning inte kan ske, oberoende vad som än 
kan ligga bakom. Det är också viktigt att kunna erbjuda sina kunder informationsservice, så 
som möjligheten till information av formen track and trace. Det vill säga ge kunden möjlighet 
till att erhålla information om var deras gods vid en given tidpunkt befinner sig under 
transporten. (Storhagen, 2003) 
 
Idag är tiden en mycket stor faktor, både ur ekonomisk synvinkel men också ur informations-
synvinkeln. Idag förutsätter många att informationsflöden ska vara öppna men framförallt 
snabba. Men för att kunna möta dagen krav på snabbare och effektivare informationsflöden 
krävs god tillgång till IT-teknik och framförallt att det finns en ömsesidig tillit mellan 
leverantör och kund så att inte bara rutininformation förs vidare utan att även strategisk 
information blir tillänglig. (Paulsson m.fl., 2000) 
 
 

5.2.7. Utveckling för informationsflöde och dess kanaler  
”Informationsteknologin är av fundamental betydelse – den behövs i alla led, i hela systemet 
ner till de enskilda processerna och operationerna. Den är ett oumbärligt och sofistikerat 
hjälpmedel.” (Torndorf, 1998) Detta citat är med för att det verkligen tar upp vikten av 
information och informationssystemen. Länge har information och informationssystem varit 
något som det inte har lagts någon större tyngd vid utvecklingsmässigt men detta har 
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förändrats och utvecklingen idag går snabbt framåt. Informationssystemen och deras 
teknologi måste hela tiden uppdateras, förnyas och utvidgas. Detta måste göras för att kunna 
ge bästa stöd för företag och deras kunder, då verksamheten växer, marknaden och anspråken 
förändras. (Torndorf, 1998) De logistiska processerna som finns i dagens företag kräver stora 
mängder data för att kunna ge de bästa resultaten. Då vikten inte tidigare har funnits vid 
informationsteknologin har denna hamnat något efter. Men med dagens nyfokusering och 
med den informationssystemsutveckling som har skett, finns idag både hådvaru- och 
mjukvaruverktyg som klarar av dagens informationskrav/datakrav vid logistiska funktioner. 
(Kaslilingam, 1998)   
 
Ett sätt att vidareutveckla informationssystemen är att automatisera vissa 
informationsprocesser som tidigare sköts manuellt. Med automatisering hänvisas den 
teknologi som genom användning av mekaniska, elektroniska och datoriserade system kan 
skapa värde förädling utan eller med begränsade mänsklig inblandning. Traditionellt har den 
mesta automatiseringen främst rört produktionen men i allt större utsträckning har nu även 
utvecklingen av automatisering inom de administrativa avdelningarna börjat. När det gäller 
automatisering av de administrativa processerna delar Mattsson upp dessa i fyra olika 
kategorier; automatiserad inrapportering av information, automatiserad mottagning av 
överförd information, automatiserad uppdatering av information samt automatiserad 
informationsbehandling. (Mattsson, 2002) 
 
Som nämnts ovan förändras och utvecklas informationsteknologin hela tiden. Ett område som 
har utvecklats mycket på senare tid är EDI-teknologin. Tidigare har EDI-system varit väldigt 
dyra och oftast har det bara förekommit två länkar i kedjan. Men detta håller idag på att 
ändras radikalt. Fördelarna med EDI och elektronisk handel enligt Paulsson m.fl. är att 
kostnaderna i ett företag eller också i en hel flödeskedja kan reduceras genom den minskade 
dokumenthanteringen. Detta sker genom att uppgifter bara registreras en gång och att den 
manuella hanteringen minskar radikalt eller försvinner helt. (Paulsson m.fl., 2000) 
 
Paulsson m.fl. anser att med dagens snabba utveckling av Internet kommer elektronisk 
kommunikation i framtiden att ske där i stor utsträckning. De tror att Internet kommer att 
användas som kommunikationsmedium med standardiserade billiga lösningar. De anser också 
att Internet kommer att utgöra en bra bas så att informationssystem för en hel kedja kan 
byggas. Dock påpekar de att när en hel kedja ska sammanlänkas kommer många problem med 
standardiseringen att uppstå. Det kommer att behövas helt nya tankebanor för att kunna lösa 
alla de frågor och problem som kommer att uppstå, dock kommer denna typ att system ha en 
väldigt stor marknad när allt är löst. (Paulsson m.fl., 2000) 
 
Paulsson m.fl. är också av den åsikten att om snabba och moderna flöden ska vara en realitet 
måste samverkan och öppenhet råda mellan de aktuella parterna. Det är alltså av yttersta vikt 
att inse att partnerskap är mycket viktigt och att utan denna samverkan och tillit uteblir de 
praktiska förutsättningarna som måste finnas vid gemensamma datoriserade 
informationsflöden. (Paulsson m.fl., 2000) 
 
Det misstag som Paulsson m.fl. anser många företag gör när det gäller införandet av nya 
systemlösningar är att de försöker integrera både för många funktioner och partners på en 
gång. Detta kan medföra att de nya systemen i onödan blir väldigt komplexa och att chansen 
till kommunikationsmissar blir väldigt stor mellan de inblandade parterna. Utöver detta tycker 
Paulsson m.fl. också det är viktigt att på ett mycket tidigt stadium bestämma regler för hur 
information ska spridas, delas och användas. En enkel lösning på dessa problem är att 
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pilotprojektet begränsas. När pilotprojektet väl är avklarat kan företagen sedan successivt 
utveckla projektet. (Paulsson m.fl., 2000) 
 
Dagens nya rationella informationsteknologilösningar anser Storhagen ger effektivare och 
mer utvecklade administrativa rutiner. Detta leder till att en förändring av de administrativa 
flödena enligt Storhagen. Från att ha följt de fysiska flödena skapas nu istället en separering 
av de administrativa flödena, vilket leder till att vissa led kan tas bort samtidigt som flödena 
renodlas och förenklas, se bild nedan. (Storhagen, 2003)  
 

 
 

Figur 7 Skillnaden mellan sammanhållna och separerade flöden (Storhagen, 2003) 
 
Som nämnts ovan har informationsteknologin utvecklats mycket på senare år, vilket har lett 
till begreppet E-logistik. Till skillnad från den traditionella logistiken tar E-logistiken sin 
utgångspunkt från de digitala flödena i företaget. E-logistiken har utvecklats för att skapa 
integrerade helhetslösningar som ger så effektiva fysiska flöden som möjligt. Enligt 
Storhagen kan den utveckling som har lett fram till E-logistiken sammanfattas i tre punkter:  
 

• Förändrade affärsmässiga förutsättningar; kunderna ställer nya och högre krav. De 
framgångsrika företagen löser detta genom att använda nya logistiklösningar med IT 
som en central punkt. 

• Nya effektivare organisatoriska strukturer; organisatorisk integration och 
outsourcing, som inte hade varit möjliga att genomföra utan IT. 

• Den nya IT-baserade infrastrukturen; den stora betydelsen av olika 
kommunikationslösningar och dess effekt på logistiken. (Storhagen, 2003) 

 
Som nämnts tidigare är information och dess överförande av yttersta vikt för att ett företag 
ska ha någon framgång. Men en aspekt som har blivit allt mer viktig vid 
informationsbehandling är den tid det tar att inhämta, bearbeta och vidarebefordra 
informationen. Storhagen anser att det är viktigt att komma ihåg att information är en 
färskvara och att dess värde snabbt avtar med tiden. Enligt Storhagen är det därför viktigt att 
ständigt arbeta mot att inhämtningstiden är så liten som möjligt och att vidarebefordringen 
sker i realtid. Men även om företagen lever upp till informations-tids-kraven är det också 
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viktigt att se till att informationen når fram till rätt person. Detta kallas enligt Storhagen 
”connectivity” och innebär att snabba upp informationen genom nya informationsvägar och 
att se till att den kommer fram till rätt person. Lösningar som klarar av dessa krav är oftast 
baserade på modern kommunikationsteknologi. (Storhagen, 2003)  
 

 
 

Figur 8 Beskrivning av relationen mellan tid och informationens värde. (Storhagen, 2003) 
 
 

 

5.3. Kundservice 
Det är mycket vanligt att logistik används som en enbart kostnadssänkande strategi men dock 
är det mycket viktigt att komma ihåg service när jakten på minimala kostnader jagas. Det är 
nämligen inte en förutsättning att bättre service ger högre kostnader. (Torndorf, 1998)  
 
Kundservice är ett koncept som innehåller väldigt många olika aktiviteter som på något sätt 
innebär direktkontakt med företagets kunder. Kundservice som begrepp innehåller självklart 
också de leveransservicemässiga delarna, som har kommit att bli allt mer viktigare när kunden 
får styra i allt högre grad. (Storhagen, 2003)  
 

5.3.1. Kund 
Utan sina kunder hade inte ett företag existerat. Det innebär även en rad fördelar att ha kunden 
som fokus i företagets logistiska tänkande. Ett företags flöden måste ha en kund och det är 
viktigt att värdera flödena så att de är värdeskapande för kunden. Om de olika flödenas 
slutresultat värderas högt av kunden är detta en bra grund för långsiktig relation och 
lönsamhet för båda parterna.  (Storhagen, 2003) 
 
Med tidens utveckling har kunderna fått en mycket större makt över företagen än förr. Det har 
skett en maktförskjutning. Kunderna styr allt mer både indirekt och direkt ett företags flöden 
vilket också innebär att kunden blir den starkaste drivkraften för företagen. Att kunderna har 
fått mer makt över företagen är sammankopplat med det ökande utbudet och de nya 
valmöjligheterna som konsumenterna har fått. Detta innebär också att högre krav på kvalitet 
och leveransprecision ställs på företagen. För att klara av dessa krav som ställs då kunden 
används som referenspunkt är att företagen har en fungerande logistik som både klarar av 
komplexiteten och precisionskraven. (Storhagen, 2003) 
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För att klara av att behålla sina kunder i dagens läge anser Storhagen att företagen måste 
ändra perspektiv. Att från ha tänkt ”inifrån och ut” måste de ställa om sig till att tänka ”utifrån 
och in”. För att lyckas måste kunden komma in mycket tidigare i ett företags logistiska rutiner 
än vad de gör idag. Om ett företag väl väljer att använda perspektivet ”utifrån och in” är det 
mycket viktigt att göra klart för sig vad kunden har för förväntningar ur alla olika vinklar. 
Storhagen anser att det är mycket viktigt att företag accepterar att det är kunden som är den 
yttersta beslutsfattaren för all affärsmässig verksamhet. Det är också viktigt att lägga märke 
till en annan punkt som Storhagen pekar på och det är att ökad kundservice och kundvärde 
inte behöver betyda ökade kostnader för företaget. (Storhagen, 2003) 
 
Som nämnts ovan är det viktigt för ett företag att ta reda på vad som deras kunder anses vara 
värdeskapande för dem. Ett sätt att göra detta är att självklart ställa frågor till sina kunder men 
det är också viktigt att vara lyhörd och att verkligen leva upptill kundernas förväntningar. 
Storhagen menar att ett enkelt värdediagram kan ge en bra bild av vad företagets kunder 
tycker om dess varor och tjänster. Exempel på diargrammet visas nedan. (Storhagen, 2003) 
 

 
Figur 9 Värde diagram som stöd för analys av kundernas upplevda värde (Storhagen, 2003) 

 
Storhagen anser att framtiden har fokus på kundperspektiv. Att det vinnande konceptet ligger 
i att använda sig av rationella flöden, reagera snabbare, vara flexiblare och att anpassa sig 
efter kundkrav. För att vara ett konkurrenskraftigt företag i framtiden anser Storhagen att 
företagen måste fokusera på produkterna och servicen gentemot sina kunder. Det är också 
viktigt att inse att kunderna bara kommer att bli viktigare och viktigare i framtiden. 
(Storhagen, 2003) 
 
Att ett företag kan tillfredsställa sina kunders behov är av yttersta vikt framförallt för 
företagets lönsamhet. Mattsson anser att det är mycket viktigt att behålla de kunder som 
företaget redan har, då det är mer kostnadskrävande att söka nya kunder. För att behålla de 
kunder som företaget redan har är det viktigt att göra sig attraktiv. Detta kan göras genom 
olika former av service efter leverans och att ha ett effektivt system som tar hand om de fel 
som skulle kunna uppstå vid leverans. Mattsson påpekar också vikten av 
kundtillfredsställelse. När det gäller kundtillfredsställelse är det vikigt att inse att det inte bara 
är de krav som kunden ställer som ska vara tillgodosedda utan kunden upplever att de får mer 
i utbyte än vad de hade förväntat sig. Den faktorn som väger tyngst vid kundtillfredsställelse 
är enligt Mattsson att ett företag kan agera och korrigera ett beteende när något går fel. 
(Mattsson, 2002) 
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Lumsden påpekar den centrala roll som kunden har kommit att betyda. Om kunden och deras 
krav bildar centrum för företagen kommer alla aktiviteter inom företaget också att styras av 
dessa. Lumsden menar att detta i sin tur kommer att leda till ökade krav på kundorientering 
som han anser även kommer att leda till att krav på kortare ledtider kommer att ställas. 
(Lumsden, 1998) 
 
Om ett företag har kunder så har de också kundproblem. Kaslilingam tar upp detta och menar 
att kundproblemen kommer att uppstå och deras orsak kommer att variera. Problemen kan 
röra allt från förenat gods till försvunna sändningar. Det är därför viktigt för ett företag att ha 
en bas för att kunna klara av olika sorter av kundproblem. (Kaslilingam, 1998) 
 

5.3.2. Distribution 
Distribution är ett ord som innehåller många olika funktioner. En definition som Storhagen 
ger är följande: 
 
 ”Med distribution menas fysiska och administrativa aktiviteter vars syfte är att göra 
företagets produkter tillgängliga på markanden. Distribution omfattar exempelvis funktioner 
som marknadsförning, val av distributionsstruktur och distributionskanaler, lagring och 
transporter”. (Storhagen, 2003) 
 
Med nutidens utveckling vad gäller centralisering menar Storhagen att den fysiska 
distributionen har ökad betydelse. Detta då en produkt som har producerats på en vis plats har 
ett väldigt litet värde om den inte kan transporteras till de kunder som eftersöker produkten. 
Med fysisk distribution avser Storhagen den faktiska förflyttningen av varor och gods. 
(Storhagen, 2003) 
 
Ett företag kan enkelt förklarat bestå av olika led. Det sista ledet är den fysiska distributionen. 
Olika fluktuationer och problem i de tidigare leden kan få stora konsekvenser för det sista 
ledet. Det är därför mycket viktigt att det finns olika lösningar i distributionsledet som kan 
klara av de olika störningar som kan uppstå så att kunderna inte drabbas. Storhagen anser 
därför att det är mycket viktigt att tänka över val av transport- och hanteringsutrustning, dess 
kapacitet och flexibilitet när det gäller ett företags fysiska distribuering. (Storhagen, 2003) 
 
Att kunna distribuera sina produkter har alltid varit viktigt men nu när den geografiska 
spridningen på ett företags kunder växer allt mer får detta till följd att distributionsstrukturen 
blir allt mer komplicerad. Storhagen visar med ett antal punkter, som redovisas nedan, 
orsaken till den växande komplexiteten vid globaldistribution. Storhagen menar också att det 
är viktigt för företag med globala kunder att ha en logistik som klarar av de krav som 
internationell handel innebär och att det finns en bra balans mellan kundservice och 
kostnader.  
 

• Ledtiderna blir längre då transportsträckorna växer. 
• Det kan uppstå behov av förflyttningar mellan olika transportmedel under en 

skeppning. 
• Det finns alltid en risk för förseningar och hinder vid nationella gränsövergångar. 
• De skillnader som kan finnas mellan olika nationella transportsystem kan skapa 

problem. 
• De skillnader som kan finnas vad gäller kontakterna mellan olika distributionskanaler 

i olika länder. (Storhagen, 2003) 
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5.3.3. Kundservice 
För att ett företag ska kunna agera på ett tillfredställande sätt mot sina kunder måste företaget 
kunna leva upp till vad kunderna förväntar sig. Utifrån detta tar Mattsson fram tre olika 
realtionsnivåer; kundservice, kundtillfredsställelse och kundframgång. Den lägsta nivån, 
kundservicenivån, har sin bas i att företaget själva definierar vad de anser deras kunder 
förväntar sig och uppfyller dessa krav. Den andra nivån, kundtillfredsställelse, utgår från att 
företaget frågar sina kunder vad de förväntar sig, medan den sista nivån, kundframgång, 
innebär att företaget uppfyller sådana krav som går ut över det som kunderna förväntar sig. 
(Mattsson, 2002) 
 
 Storhagen har också uppfattningar om vad som ska anses som kundservice och menar att det 
är mycket viktigt för ett företag att ta reda på vad kunderna uppfattar som service och vad de 
inte uppfattar som service. Istället för nivåer väljer Storhagen istället att koncentrera sig på 
kärnservice och perifer service. Kärnservice, så som att leverera vid en viss avtalad tidpunkt, 
är något som kunden tar för givet. Kärnservicen är inget konkurrensmedel utan måste finnas 
för att kunna behålla kunderna. Det är den periferservicen som kan ge konkurrensfördelar och 
kan till exempel vara hjälp med dokumentation och leveransavisering. Storhagen påpekar 
också att det är viktigt att inse att när väl ens kunder har vant sig vid periferservicen kommer 
denna att övergå till kärnservice och den inre cirkeln på bilden nedan kommer att utvidgas. 
Det är därför viktigt att alltid arbeta kreativt med den periferservicen. (Storhagen, 2003) 
 

 
Figur 10 Kundens uppfattning om kärnservice och perifer service. (Storhagen, 2003) 

 
Kaslilingam däremot definierar kundservice i tre olika dimensioner; kvalitet, tid och kostnad. 
Dessa tre olika faktorer värderas sedan olika beroende på i vilken bransch som företaget 
befinner sig i. Kaslilingam anser att om företaget till exempel befinner sig i 
produktionsbranschen kommer kvalitetsdimensionen vara den viktigaste. (Kaslilingam, 1998) 
 
Paulsson m.fl. menar att om ett företag vill behålla sina kunder och leva upp till kundkraven 
måste ”saker och ting ses ur slutkundens synvinkel”. Både vad gäller produktion och den 
kringservice som ska erbjudas. De tre viktiga aspekterna som Paulsson m.fl. tar upp är; 
snabbhet, pålitlighet och säkerhet. (Paulsson m.fl., 2000) 
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5.3.4. Leveransservice 
Leveransservice är en del av det spektrum som ingår under kundservice. Leveransservicen har 
fått ökad betydelse och krasst uttryckt så spelar det ingen roll hur duktigt ett företag är om det 
inte klarar av att leverera sina produkter på det sätt som deras kunder har rätt att förvänta sig. 
Storhagen menar att det är viktigt för ett företag att så tidigt som möjligt fråga sig vad 
kunderna anser vara service och använda dessa antydningar till att utveckla leveransservicen. 
(Storhagen, 2003) 
 
Storhagen bryter ner leveransservice i olika leveransserviceelement. Elementen ger en enklare 
och mer begriplig bild över vad som egentligen ingår i begreppet leveransservice. Elementen 
är: 
 

• Lagertillgänglighet: Innebär hur stor sannolikhet det är att produkten finns i lager, 
kallas också servicegrad. 

• Leveranstid: Är den tid som förflyter från order till leverans, brukar också kallas 
ledtid. 

• Leveranspålitlighet: Innebär tillförlitligheten i leveranstiden, kallas också 
leveransprecision. 

• Leveranssäkerhet: Innebär leverans av rätt produkt och i rätt kvantitet. 
 
Leveranstidselementet är det äldsta leveransserviceelementet. Leveranstiden används främst 
som ett verktyg för att beskriva den tid från beställning till leverans. 
Leveranspålitlighetselementet har fått en allt större roll, detta element mäter möjligheten att 
verkligen kunna leverera exakt vid den tidpunkt som lovats, varken tidigare eller senare. Att 
leveranspålitligheten har fått allt större betydelse har inneburit att leveranstiden har blivit 
lidande. Detta då det har blivit viktigare att produkterna kommer fram när de verkligen ska 
komma fram och inte hur snabbt de gör det. Då leveranspålitligheten har ökat i betydelse har 
detta fått som följd att även leveranssäkerhetselementet har ökat sin betydelse. Under 
leveransserviceelementen finns även andra serviceaspekter som också är viktiga att komma 
ihåg, så som; information, kundanpassning, flexibilitet och övriga aktiviteter som förknippas 
med leveransservice så som administrativ service. (Storhagen, 2003) 
 
För att få en klarare bild av var de olika serviceelementen hör hemma gör Storhagen 
indelningen, före, under och efter leverans. Indelningen visas nedan: 
 
Leveransservice före leverans:  

• Dokumenterad leveransservicepolicy,  
• Tillgänglighet  
• Klara leveransbesked 
• Förmåga till anpassning 

 
Leveransservice under leverans: 

• Lagertillgänglighet 
• Leveranstid 
• Leveranspålitlighet 
• Leveranssäkerhet 

 
Leveransservice efter leverans: 

• Reservdelars tillgänglighet 
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• Serviceberedskap 
• Garantier 
• Hantering av reklamationer och byten 

                                                               
Storhagen menar att om inte rutiner finns före leverans så blir det ingen leverans. Det är 
viktigt att ha tillgång på korrekt och pålitlig information så att bästa resultat kan nås. 
Storhagen anser också att det framförallt är leveransservicen efter själva leveransen som 
brukar vara den mest åsidosatta. Detta då denna form av service främst förknippas med 
problem. Det är därför extra viktigt att det finns en bra bas för att kunna klara av dessa 
problem när de väl uppstår. (Storhagen, 2003) 
 
Som alla företag är väl medvetna om kostar service. Storhagen menar därför att det inte är 
nödvändigt att hålla samma standard på alla servicenivåerna. Men vad ska då egentligen 
prioriteras, Storhagen har tagit fram några kriterier som han anser kunna fungera som en 
fingervisning: 
 

• Titta på vilken leveransservice som konkurrenterna erbjuder. Detta kan ge en bild av 
om det egna företaget erbjuder för mycket eller för lite leveransservice. 

• Kunden kommer i princip alltid att begära en hög leveransservice men vad kunden 
begär och vad kunden faktiskt behöver är inte alltid samma sak. 

• Ökad leveransservice ger ökad försäljning men dock bara till en viss gräns. Det är 
viktigt för företaget att vara medveten om var denna gräns går samt vilka effekter 
olika leveransserviceelement har på försäljningen. (Storhagen, 2003) 

 
Dock påpekar Storhagen att det är viktigt att komma ihåg att de olika 
leveransserviceelementen inte fullt ut är fristående från varandra. När leveransservicen 
bestäms hos ett företag är det framförallt ”leveransservicemixen” som är den viktigaste. Det 
är alltså inte de olika element var för sig som är det viktigaste utan hur de sammanvävs för att 
skapa företagets leveransservice. (Storhagen, 2003) 
 
Även Björnland m.fl. tar upp några punkter som de anser viktiga när ett företag ska utveckla 
sin leveransservice. Dessa är: 
 

• Kartläggning av kundkrav: De krav som ställs på företag skiljer sig mellan olika 
kundgrupper och mellan olika produkter. För att kunna få en bild över situationen är 
det därför mycket viktigt att dessa krav kartläggs ordentligt. 

• Kartläggning av företagets verkliga service: För att kunna få en bild över var företaget 
befinner sig leveransservicemässigt är det viktigt att kartlägga den leveransservicen 
som företaget för tillfället erbjuder och jämföra denna med kartläggningen av 
kundkraven. Björnland m.fl. anser också att en jämförelse med de största 
konkurrenternas leveransservice bör genomföras. 

• Kartläggning av förbättringsmöjligheter: De finns två olika områden som 
förbättringar kan genomföras på. Det ena området är det dagliga rutinerna, de 
förbättringar som kan göras på detta område är ändrade rutiner som minskar fel och 
missförstånd av olika slag. Det andra området är betydande förändringar som innebär 
förändringar för hela företaget och dess leverantörer och kunder.  

• Löpande arbete med förbättringar: Björnland m.fl. påpekar att det är viktigt att 
komma ihåg att planer på förbättringar inte skapar mervärde utan det är 
genomförandena som säkrar företagets framtid. (Björnland m.fl., 2003) 
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Kaslilingam anser att leveranspålitlighet är en indikator på hur stor sannolikheten är att en 
kunds vara levereras i tid. Kaslilingam menar att det egentligen bara finns två saker som är 
viktiga för kunden och de är; löfte om kortare leveranstid och att varan till hundra procent 
kommer att levereras vid rätt tidpunkt. De flest kunder föredrar hellre en längre leveranstid än 
att löftet om leveranstidpunkten bryts. (Kaslilingam, 1998) 
 
Ovan i detta kapitel togs leveransserviceelementen enligt Storhagen upp men förutom dessa 
element tar Aronsson m.fl. även upp följande element som de anser ingå i leveransservicen, 
och då inte som underordnade element så som Storhagen anser: 
 

• Information: Informationsutbytet är viktigt både för företaget och för kunden. För 
företaget är det viktigt för planering av bland annat produktion och för kunden är det 
viktigt att få information om vilken leveransservice som företaget erbjuder.  

• Kundanpassning – till kundernas specifika behov: Alla kunder har inte samma 
behov. En kunds leveransbehov och önskat transportsätt kanske avviker från 
företagets normala rutiner, så som krav på expresstransporter eller kortare ledtid. 

• Flexibilitet – gentemot ändrade förutsättningar: Flexibilitet för ett företag rör inte 
bara hur anpassningsbart det är vid olika kundkrav utan det gäller även att vara så 
flexibel att även om markanden och kunderna ändras klaras detta av.  

 

 
 

Figur 11 Leveransserviceelementen enligt Aronsson m.fl. (Aronsson m.fl. 2003) 
 
Det som Aronsson m.fl. tycker det är viktigt att komma ihåg vad gäller leveranselementen är 
att det inte är vad elementen mäter längs företagets flöde som är det viktiga, utan vad 
företagets kunder upplever och anser om leveransservicen. För även om mätningarna visar att 
företaget har en bra leveransservice betyder detta ingenting om kunderna inte är nöjda. Därför 
är den viktigaste källan enligt Aronsson m.fl. kunden när det gäller ett företags 
leveransservice. Aronsson m.fl. anser att det är viktigt att inse att ett företag måste ta reda på 
deras kunders krav och inte själva försöka gissa sig till vad kunderna vill ha. (Aronsson m.fl., 
2003) 
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Även Mattsson tar upp de olika leveransserviceelementen men utöver dessa tar han även upp 
den administrativa information som han anser tillhöra de olika elementen. Denna information 
delas upp i före order, från order till leverans, leverans och efter leverans och redovisas nedan: 
 

• Före order: Här ingår aktuell information angående leveranstider, minsta 
orderkvantitet och lagertillgänglighet. En extra service som företag kan erbjuda sina 
kunder i detta stadium är tillgång till materialstyrningssystem on-line eller via Internet. 

• Från order till leverans: I denna del ingår aktuell information om tillverkningsstatus 
och information om eventuella leveransförseningar.  

• Vid leverans: Informationen som är aktuell här är leveransaviseringar samt 
information om var en aktuell transport befinner sig. 

• Efter leverans: Här ingår information om tillgång av reservdelar och den information 
som möjliggör produktspåring. (Mattsson, 2002) 

 
Leveranstid är ett av de leveransserviceelement som tidigare tagits upp. Det Mattsson påpekar 
när det gäller leveranstidselementet är att leveranstid innebär den tid som förflyter från 
erhållen kundorder till leverans och att denna tid uppfattas olika av kunden och företaget. För 
företaget menar Mattsson innebär leveranstiden ledtiden från order till utleverans från 
företaget. För kunden däremot innebär leveranstiden tiden från då ordern görs till dess 
produkten är disponibel för kunden. (Mattsson, 2002) 
 
Att ha en fungerande leveransservice är ett måste för dagens företag. Men om 
leveransservicen som företaget erbjuder överstiger deras kunders förväntningar kan de även 
öka sina marknadsandelar vilket kommer att leda till att förtjänsten kommer att öka, 
möjligheterna till effektivisering blir större och investerarna kommer att få en värdeökning 
och en större avkastning. (Björnland m.fl., 2003)  
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6. Analys 
I denna analys kommer nulägesbeskrivningen och litteraturstudien att jämföras i så stor 
utsträckning som möjligt och på ett strikt analytiskt sätt. 
 

6.1. Information 
Som nämnts många gånger under detta arbete ligger information till grund för mycket. Hur 
informationen överförs, förmedlas och kvaliteten på informationen kan på många enkla vis 
förändras och förbättras vilket i sin tur kan leda till att andra funktioner kan utföras på ett 
effektivare sätt. 

6.1.1. Olika kanaler 
I litteraturstudien tas olika former av informationskanaler upp. De som nämns i 
litteraturstudien är: direkt samtal mellan individer ansikte mot ansikte, telefon, brev, fax, e-
post, EDI, EDA och webbaserade metoder.  
 
Som kan läsas i nulägesbeskrivningen används de flesta av dessa informationskanaler på 
Besam. Dock bör det noteras att de största informationskanaler som används på 
utskeppningsavdelning är fax och samtal ansikte mot ansikte. Andra avdelningar inom Besam 
använder sig av helt andra kanaler.   

6.1.2. Överföring/ Informationskommunikation 
Hur information överförs och kommuniceras kan ha stort inflytande över 
informationskvaliteten. Även om informationen är tydlig och är av stor betydelse kan dess 
innehåll bli mindre användbart/värt om fel överförning används.  
 
De kommunikationstyper som nämns i litteraturstudien är man-till-man, man-till-system, 
system-till-man och system-till-system. Alla dessa används inom Besam men det som är 
viktigt är att ha förståelse för när vilken sorts av överföring ska användas. Detta så att 
informationsutbytet blir så optimalt som möjligt och för att informationskvaliteten behålls 
intakt.   

6.1.3. Intern/Externt informationsflöde/Informationsflöde vid transport 
När det gäller informationsflöden är det viktigt att komma ihåg att inte bara fokusera på de 
yttre utan även se över de rutiner som finns inom företagets egna väggar. Om 
informationsflöden här är bristfälliga så är det mycket svårt att få ett effektivt 
informationsflöde som innehåller rätt information med bra kvalitet utanför företaget.  
 
I litteraturstudien nämns fyra olika sorters av informationssystem som finns inom ett företag; 
Prognossytem, Resurssamordnande system, Operativa system och Historiska system. När det 
gäller den information som används på Besams utskeppningsavdelning återfinns denna 
framförallt i det Operativa systemet. Det är därför viktigt att detta system är utvecklat och har 
stor kapacitet. Uppstår problem i detta system kan detta få konsekvenser för hela företagets 
verksamhet i slutändan. 
 
Inom Besam sker även informationsflöden på ett mer informellt sätt. Detta då de inblandade 
parterna direkt utbyter information mellan varandra utan någon form av hjälpmedel. Det är 
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viktigt att dessa informella rutiner fungerar på ett bra sätt för Besam, då detta skapar 
förståelse för vad olika avdelningar sysslar med. Om denna förståelse skulle saknas kan detta 
leda till att information som är av yttersta vikt för en avdelning inte vidarebefordras från en 
annan avdelning då man där anser den vara av sekundärt värde eller sakna värde helt. En 
annan viktig aspekt av de informella informationsflödena är att om de fungerar på ett effektivt 
sätt skapas flexibilitet inom avdelningarna och inom själva Besam. 
 
När det gäller informationsflöde inom Besam är det också viktigt att se över vilka olika 
sorters av informationsöverföringskanaler som existerar inom de olika avdelningarna. 
Mjukvara, hårdvara och deras kapacitet detta så att informationsflödet inom Besam kan ske på 
ett likvärdigt och effektivt sätt.  
 

6.1.4. Informationskvalitet 
Som omtalats många gånger innan är det kvaliteten på den överförda informationen vid ett 
informationsflöde som är avgörande för hur väl utnyttjad informationen kan bli.  
 
Det nämns tre olika kvalitetskrav i litteraturstudien, dessa är rätt/korrekt information, 
tidsaktuell information och komplett information. Vad som anses med de olika kraven kan 
läsas närmare om under kapitel 5.2.3.  
 
Med Besams supply chain struktur när det gäller transporterna ut till sina slutkunder, med så 
många inblandade parter, är det därför viktigt att ha fokus och jobba med dessa krav. Detta då 
informationen kommer från många olika kanaler och flöden och ska så fort som möjligt 
vidarebefordras på bästa och mest optimala sätt så att informationen fortfarande innehåller så 
mycket värde som möjligt. 
När det gäller informationskvalitet vid transporter är det viktigt att komma ihåg att denna är 
ytterst tidsaktuell. Både när det gäller den information som överförs till Besams transportör, 
den information som Besam erhåller från sin transportör och den information som Besam 
överför till sina kunder. I nulägesbeskrivningen finns ett kapitel där Besams 
dotterbolag/kunder har blivit tillfrågade bland annat om informationskvaliteten och där 
framhålls även hur viktigt de anser informationskvaliteten är för dem.  
 
Något annat som är viktigt att påpeka när det gäller informationskvaliteten är informationens 
värde för de olika parterna. Det som kan anses väldigt trivialt för en del av kedjan kan ha 
väldigt stor betydelse för en annan del. Det är därför viktigt att undersöka och kontrollera i 
mellanåt att alla parter får den information som de anser sig behöva och är nöjda med 
informationens kvalitet. 
 

6.1.5. Informationsflöde till kunder 
Det är väldigt viktigt för Besam att inse att idag är ett bra informationsflöde mellan dem och 
deras kunder av yttersta vikt. För att detta flöde ska kunna bli så optimalt som möjligt, både 
för Besam och för deras kunder, måste detta flöde vara dubbelriktat. Det är viktigt att en aktiv 
dialog hålls där Besam kan få den information som de behöver och som underlättar arbetet för 
dem och att kunderna är nöjda och känner att de tillhandahålls den information i den mängd 
som de anser sig behöva. 
 
Det är också viktigt att inse informationens tyngd och värde i dagens samhälle då allting ska 
gå snabbare och snabbare. Den tidsaktuella informationen växer i värde och kan ge stora 
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fördelar för Besam om denna form av information kan överföras till deras kunder. För Besam 
är det även viktigt att kunna överföra tidsaktuell information till sina kunder då problem har 
uppstått så att konsekvenserna kan minimeras på bästa tänkbara sätt. 
 

 

6.2. Kundservice 
Det finns många former av kundservice. Det som är viktigt att inse med dagens företagsklimat 
och med växande konkurrens, är att de företag som har insett och använder information och 
informationsflöden som en del av sin kundservice har ett kraftigt vapen mot sina 
konkurrenter.    
 

6.2.1. Kundsyn 
Vad som egentligen definierar en kund varierar från företag till företag. Det som är viktigt i 
Besams fall är att definiera vad de räknar till kund och vad de räknar till sitt eget företag. 
Detta då Besams ”kunder” inte är själva slutkonsumenten utan dotterbolag.  
 
Det är viktigt för Besam att lyssna till sina kunder så att anpassning, om så skulle behövas, 
kan göras så att de krav som ställs av kunderna kan tillgodoses. Detta visar också tyngden av 
hur viktigt det är att vara lyhörd och kunna överträffa sina kunders förväntningar. 
 
I litteraturstudien tas aspekten om hur företag tänker på sig själv upp. Det är mycket vanligt 
att filosofin ”inifrån och ut” används. Men att för att kunna ta marknadsandelar och klar den 
hårda konkurrensen borde istället filosofin ”utifrån och in” användas då Besam fastställer sina 
kunder och vad som ska erbjudas till dem genom kundservice. Filosofin ”utifrån och in” 
bygger på att undersöka vad det egentligen ens kunder vill ha och sedan erbjuda dem lite över 
det. 
 
Med en kund kommer det också att uppstå ”kundproblem” så som försenat gods med mera. 
Det är därför viktigt för Besam att ha en ordentlig grund för hur olika problem ska hanteras 
och lösas, så att kunderna känner att de får den bästa servicen. 
 

6.2.2. Distribution 
Om Besam inte kan distribuera sina produkter skulle deras verksamhet inte längre vara 
lönsam. Den fysiska distributionen, transporten, sköter inte Besam själva om utan som nämnts 
innan köps denna tjänst in från transportföretaget Geologistics. Det är därför viktigt att 
Geologistics lever upp till de krav som Besam ställer på dem, då det är Besam som står till 
svars mot sina slutkunder vad gäller transporterna.  
 
Att distributionen sköts på ett effektivt sätt har blivit allt viktigare, eftersom företags 
kundkrets ofta är väldigt spridd och så är också fallet för Besam. Distributionsstrukturen blir 
för det mesta väldigt komplex i sådana här situationer och det är därför väldigt viktigt att 
information om minsta störning i nätet skickas till Besam så att de i sin tur kan informera sina 
kunder.   
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6.2.3. Kundservice 
Det är inte första gången under detta arbete som vikten av att kunna serva sina kunder tas upp. 
Men det svåra med kundservice är egentlige vad som ska ingå. För att kunna få en klar bild 
över detta kan Besam använda sig av de tre relationsnivåerna som ta upp i litteraturstudien i 
kapitel 5.3.3. Dessa tre nivåer är; Kundservice, kundtillfredställelse och kundframgång.  
 
Dessa tre nivåer kan ge Besam en bra struktur när och om man skulle vilja se över all sin 
kundservice. Med dessa tre nivåer fås nämligen en väldigt klar bild både över den 
kundservice som Besam tror sina kunder vill ha, vad kunderna egentligen förväntar sig av 
Besam och hur Besam kan uppfylla krav som går utanför sina kunders förväntningar. 
 
En viktig del i att definiera kundservice är också att undersöka vad kunderna verkligen 
uppfattar som kundservice och vad de egentligen tar för självklart. I Besams fall är väldigt 
mycket av den kundservice som idag ges från utskeppningsavdelning av informationsmässigt 
slag. Den är väldigt rutinbelagd och är egentligen ingen utvecklad transportkundservice. 
Största delen av dagens transportkundservice är de faxade leveranslistorna.   
 

6.2.4. Leveransservice 
Leveransservice ska egentligen ses som en del av kundservicen men då detta är en stor del av 
arbetets fokus har jag därför valt att både i litteraturstudien och här i analysen lägga den som 
ett eget kapitel. Med detta vill jag också på ett bättre sätt belysa en aspekt av kundservicen 
som ofta försvinner och för Besams del visa vad som egentligen gömmer sig bakom ordet 
leveransservice. 
 
Leveransservicen i sig består av flera aspekter. De författare som finns medtagna som 
informationskällor i litteraturstudien delar i princip upp leveransservicen i samma aspekter. 
Dessa aspekter är; Lagertillgänglighet, leveranstid, leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. 
Den enda av dessa aspekter som Besam har någon direkt kontroll över är 
lagertillgängligheten. De andra aspekterna är det Geologistics som styr över, Besam har 
endast indirekt kontroll. Det är därför viktigt att Besam som köpare av dessa 
leveransserviceaspekter klart och tydligt definierar för Geologistics vad Besam förväntar sig 
och vad Besam vill ha. Det är även viktigt för Besam att verkligen ta reda på hur deras kunder 
upplever den leveransservice som de erhåller. Då det är Besam som står till svars även här 
mot sina kunder. 
 
För att få en ännu mer ingående bild av vad som kan räknas till leveransservice kan även en 
nedbrytning till leveransservice före leverans, leveransservice under leverans och 
leveransservice efter leverans göras. Om Besam skulle göra detta skulle de också få en 
mycket klar bild över vilka delar av leveransservicen som de själva kan förbättra, underhålla 
och utveckla och vilka delar som helt faller under Geologistics. Uppdelningen som är angiven 
ovan tas upp i kapitlet 5.3.4, här definieras även vilka delar som faller under före, under och 
efter leverans.  
 
Då leveransservicen egentligen är ett väldigt komplext begrepp är det viktigt för Besam att 
definiera och utveckla snabba och säkra rutiner så att andra delar i leveransservicen också kan 
utföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Fungerar inte de rutiner som finns innan en 
leverans eller om de fungerar dåligt finns det ingen möjlighet för de andra aspekterna att 
kunna fungera på ett optimalt sätt. Dock är det viktigt för Besam att inte bara ha fokus på 
leveransservicen som behövs i nuet, utan även på den leveransservice som behövs efter att en 
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leverans är utförd. Att ha någon form av rutin för denna sorts av leveransservice glöms oftast 
bort då det är här problem, om de har uppstått, ska lösas. Men som påpekas i litteraturstudien 
är det denna del av leveransservicen som brukas anses vara den viktigaste ur kundens 
synvinkel.  
 
Att service kostar är inget som är okänt och detta är en av anledningarna till varför många 
företag och däribland Besam inte har så väl utvecklade leveransserviceprocesser. Dock finns 
det några enkla knep som Besam kan använda sig av för att kontrollera nivån på sin 
leveransservice. Dessa knep är i sin korthet: 
 

• Erbjuder konkurrenterna, bättre eller sämre leveransservice? 
• Vilken nivå på leveransservicen behöver egentligen våra kunder? Vad får de idag? 

Vad kunden behöver och vad kunden anser sig behöva är inte alltid samma sak. 
• Med en ökad leveransservice kommer också försäljningen att öka, men det är viktigt 

att komma ihåg att detta bara är giltigt till en viss gräns. Var denna gräns finns och 
vilka effekter de olika serviceelementen kan ha på försäljningen är viktigt att kartlägga 
och hålla reda på. 

 
När väl vilken nivå av leveransservice som finns idag är konstaterat kan Besam antingen 
bestämma sig för att vidareutveckla denna eller inte. Om Besam bestämmer sig för en 
utveckling/utvidgning finns det några punkter som är viktiga att gå igenom. För noggrannare 
genomgång se kapitel 5.3.4 i litteraturstudien. Dessa punkter är; 
 

• Att kartlägga sina kunders krav. Här är det också viktigt för Besam att bestämma vilka 
som ska ses som kunder. Att Besam får en bild över vad deras kunder verkligen vill 
och förväntar sig är grunden i utvecklingen. 

• Att kartlägga den service som finns idag. För att Besam ska kunna få en klar bild över 
vad som verkligen behövs göras. Denna kartläggning jämförs sedan med 
kartläggningen av kundernas krav. Resultatet av jämförelsen kommer att ge en tydlig 
bild över var brister och fel existerar men också var de starka sidorna i den nuvarande 
leveransservicen finns. 

• Att kartlägga förändringsarbetet och aktivt jobba med löpande förbättringar. Besam 
kan genomföra förbättringar på två olika områden; i de dagliga rutinerna och/eller 
betydande förändringar som påverkar både hela Besam, deras kunder och leverantörer. 
Om och när väl förändringar är gjorda är det viktigt att Besam även sedan jobbar 
aktivt med uppdateringar och analyser så att leveransservicen hålls aktuell. 

 
När dessa kartläggningar görs är det viktigt för Besam att komma ihåg att det inte lönar sig att 
gissa sig till vad kunderna egentligen vill ha, utan en ordentlig kartläggning där kunderna 
engageras måste genomföras. För även om mätningarna som görs inom Besam visar att 
leveransservicen de idag erbjuder är bra, behöver inte deras kunder anse detta. 
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7. Slutsatser 
 
Här nedan kommer jag att framföra mina slutsatser vad gäller informationsflödet och 
kundservicen på Besams transportavdelning.  
 

7.1. Informationsflöde 
Att inse hur stor vikt informationsflöde har i dagens samhälle är av avgörande vikt. 
Information i sig kan ses som en självklarhet men när dessa flöden inte utförs på ett effektivt 
sätt kan information lätt försämras, glömmas bort eller anses inte ha något större värde. Vad 
gäller informationsflödet vid transportavdelningen på Besam är den absolut inte optimal på 
något vis.  
 
Mycket av informationen som används av skeppningsavdelningen finns i Besams 
affärssystem eller i pappersformat. Informationen förädlas på avdelningen genom manuella 
tillägg och kontroller. Som nämnts innan i detta arbete är det största mediet för att 
vidarebefordra information både till Geologistics och till sina kunder, faxen. Faxen i all ära, 
men kvaliteten på informationen blir inte alltid den bästa och när ett hundratal papper ska 
faxas varje dag är detta också ett väldigt tidskonsumerande sätt. En mycket enkel lösning på 
detta skulle vara att använda e-post vid de dagliga informationsflödena vad gäller 
transportbokningar och aviseringar till kunderna. Detta har framkommit både i 
litteraturstudien och i analysen. Dock finns här vissa begränsningar, vilket framkommer i 
nulägesbeskrivningen där Besams affärssystem närmare granskas. I dagens läge finns vissa 
begräsningar i systemet som gör det mycket svårt att helt komma ifrån pappersformatet och 
vis information måste idag läggas till manuellt, så som kollinas längder.   
 
Att komma ifrån allt det manuella arbete som idag görs för att färdigställa den information 
som skickas både till Geologistics och till kunderna/dotterbolagen anser jag skulle frigöra 
mycket tid för skeppningsavdelningen. Jag anser att detta ska tas hänsyn till när Besam nästa 
gång bestämmer sig för att uppgradera eller byta affärssystem. 
 
Det är också viktigt för Besam att gå igenom vilken information som verkligen är relevant 
(tyngden av rätt information och rätt innehåll i informationen tas upp både i litteraturstudien 
och i analysen). Den information som alltid har vidarebefordrats kanske inte idag är fullt så 
relevant som när den utformades. Detta har särskilt påpekats i den intervju som har gjorts med 
Besams dotterbolag/kunder och som kan läsas i nulägesbeskrivningen. Så jag anser att Besam 
skulle både kunna göra vissa effektiviseringar och utvidgningar vad gäller 
informationsinnehållet/kvaliteten till Geologistics och dotterbolagen/kunderna. Ett exempel 
på detta, som också kommer att tas upp under kundservicen nedan, är att kunderna väldigt 
gärna skulle vilja ha information om när godset kommer att vara framme hos dem och inte 
bara när det lämnar Besams fabrik i Landskrona. 
 
En annan sak som jag också anser vara av yttersta vikt för Besams skeppningsavdelning är att 
se över den information som de erhåller från sin transportör, Geologistics. Är den information 
som man idag erhåller verkligen den som Besam behöver, skulle Besam kanske behöva någon 
ytterligare information eller behöver kanske Besam denna information vid något annat 
tillfälle. Jag anser och med stöd både genom intervjuerna med dotterbolagen och Geologistics 
och i litteraturstudien att Besam ska genomföra en ordentlig analys av deras behov av 
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information och dess kvalitet i dagsläget och uppdatera det som behövs. För som har nämnts i 
litteraturstudien är idag information om den är korrekt och används på rätt sätt ett verkligt 
starkt vapen i dagens konkurrens.  
 
Det är viktigt för Besam att inse att de är kund hos Geologistics. De är köpare av 
transporttjänster men de köper även den information som tillhör dessa tjänster. Därför är det 
viktigt att ställa krav på Geologistics och framföra de krav och villkor som Besam vill ska 
ingå på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att en kommunikation upprätthålls med de personer 
som dagligen arbetar med transporterna som sköts av Geologistics, så att de är medvetna om 
vad som ingår i de tjänster som Besam köper från Geologistics. För det är dessa personer som 
först uppmärksammar när Geologistics inte fullföljer det de har förbundit sig till. Dessa 
händelser måste fångas upp och registreras så att de kan framföras till Geologistics och 
förbättringar ska kunna göras från deras sida.      
 
Med stöd i både litteraturstudien och i analysen anser jag att Besam måste inse värdet av 
informationsflöden av bra kvalitet. Idagens läge när allt ska gå snabbare och snabbare och de 
konkurrensfördelar som går att erövra på ett enkelt sätt blir färre och färre är information en 
mycket viktigt komponent. Att inte se över hela kedjan från leverantör till verklig slutkund 
och erhålla och vidarebefordra korrekt information snabbt på ett effektivt sätt kommer att få 
större konsekvenser i framtiden än vad som skulle ha blivit för några år sedan.    
 
 

7.2. Kundservice 
Om information och informationsflöde har avgörande vikt för dagens företag kommer inte 
kundservicen långt efter. Det nämns både i litteraturstudien och i analysen i detta arbete 
vikten av bra kundservice. För om ett företag inte kan tillgodose sina kunders behov, inte bara 
vad gäller produktmässigt utan även servicemässigt, kommer kunderna att söka sig någon 
annanstans.  
 
För Besam Production AB är kundperspektivet något annorlunda så som redovisats i 
nulägesbeskrivningen. Besam Production AB handlar inte direkt med slutkunderna utan med 
Besams dotterbolag. Det är dock av yttersta vikt att Besam behandlar dessa dotterbolag som 
verkliga kunder och inte glömmer bort att om de inte sköter om servicen till dotterbolagen 
kan de inte i sin tur serva slutkunderna. Det är alltså väldigt viktigt att ha hela kedjan i fokus 
och inte bara den lilla bit som Besam Production AB dagligen rör sig inom. 
 
Först och främst anser jag att Besam borde se över vad man idag erbjuder som kundservice 
vad gäller skeppningar till sina dotterbolag och vad dotterbolagen skulle vara intresserade av. 
Det jag har fått fram genom att ha jobbat på skeppningsavdelningen och genom intervjuer 
både med de personer som jobbar på skeppningsavdelning och med utvalda dotterbolag är en 
bild av dagens kundservice.  
 
Egentligen finns idag ingen direkt uttalad kundservice från skeppningsavdelningens sida mer 
än avisering av gods och om det skulle uppkomma något problem vid transporterna löses 
dessa i mån av tid. Jag anser och med stöd av litteraturstudien och analysen att denna 
kundservice inte på något sätt är tillräcklig. Att avisera vilket datum dotterbolagets gods 
lämnar fabriken i Landskrona och sedan låta kunderna själva ta reda på när godset kommer att 
vara framme anser inte jag vara någon kundservice överhuvudtaget. 
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Genom de korta intervjuer som jag har genomfört med dotterbolagen och som finns upptagna 
i nulägesbeskrivningen finns det ett visst missnöje här, men det finns också många idéer hos 
dotterbolagen om hur det som de upplever som problem skulle kunna lösas på ett effektivt 
sätt. De önskemål som dotterbolagen anger i de intervjuer som genomförts med dem är så 
enkla som att de skulle vilja bli kontaktade i tid när förändringar eller problem uppstår med 
transporterna eller till mer avancerade lösningar som att elektroniskt kunna spåra gods i 
realtid. 
 
Om vi tittar lite närmare på de två önskemålen som nämns precis här ovan; Att Besam ska 
kunna informera sina kunder när deras transport kommer att bli försenad eller dylikt kan ses, 
anser jag, som grundläggande kundservice vid transporter. Om dotterbolagen måste göra 
Besam uppmärksamma på att gods inte har kommit fram anser jag att ett misslyckande har 
gjorts vad gäller kundservice från Besams sida. Detta är ett mycket tydligt tecken på att den 
kontinuerliga kommunikationen mellan Geologistics och Besam inte fungerar på ett 
tillfredsställande vis. Det mest avancerade önskemålet med att kunna spåra gods elektroniskt 
finns redan idag i liten utsträckning genom GeoVista som erbjuds av Geologistics. Dock finns 
stora brister här idag vad gäller uppdatering av information och dotterbolagens tillgång till 
detta verktyg. Jag anser att Besam skulle kunna få ett mycket användbart kundserviceverktyg 
om riktlinjer och struktur diskuteras och tas fram med dotterbolagen och sedan genomförs 
med Geologistics hjälp.  
 
Mycket av informationsflödet går ihop med kundservicen vid Besams skeppningsavdelning. 
Om bra information på ett enkelt och effektivt sätt kan förmedlas kommer också kunderna att 
känna en förhöjd grad av tillfredsställes vad gäller kundservicen, vilket är i linje med vad som 
nämns i litteraturstudien. Det är även viktigt att komma ihåg att idag löses bara 
kundserviceproblem rörande transporter om tid finns. Om tid kan lösgöras genom mer 
effektiva metoder för behandling av information och informationsflöden kommer detta 
innebära att mer tid kan ägnas åt att snabbt serva kunderna både genom att svara på deras 
frågor, hjälpa till att lösa deras problem men också genom att vara proaktiva vad gäller 
kundservicen.  
 
Idag anser jag att Besams skeppningsavdelning är en stor flaskhals som stoppar upp godset på 
väg ut från fabriken. Att detta måste göras i viss utsträckning är fullt förståligt men då denna 
avdelning har många fler uppgifter än vad som bara rör skeppningar och den dokumentation 
och kundservice som hör till transporter/utskeppning, gör att viktig tid ägnas åt mindre 
värdeskapande uppgifter. Jag anser att om Besam skulle ta fram tydliga roller och uppgifter 
för vad som ska skötas på deras skeppningsavdelning, kommer detta att ge en tydligare bild ut 
mot kunderna och skapa en fast och säker kontaktpunkt för dem om frågor eller problem 
skulle uppstå. Om tydliga roller och ansvar finns framtaget är det också mycket enklare och 
effektivare att inneha tjänsten. Detta då personerna vet vad de ska göra och vad som kan 
behövas eskaleras eller skickas vidare till andra avdelningar. 
 
Jag anser, med stöd från både litteraturstudien och analysen, att Besam måste bli medvetna 
om sin position i den Supply-Chain som de tillhör. Att inte tänka längre än vad näsan räcker i 
dagens högkonkurrerande samhälle är bara en förlust för Besam själva. Det är viktigt att se åt 
båda hållen i kedjan, för skeppningsavdelningens del vad gäller informationsflöde och 
kundservice är uppströms Geologistics och nedströms är dotterbolagen och slutkunderna. Det 
är viktigt att se över vad som behövs från kedjan uppströms för att kunna tillgodose kedjan 
nedströms och att kunna göra detta på ett balanserat och effektivt sätt så att alla blir så nöjda 
som möjligt är det resultat som ska eftersträvas.   
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Så som sammanfattning anser jag det finns ett antal punkter som Besam borde se över och 
förändra. Dessa är; 

• Se över informationskvaliteten  
• Undersöka vad deras kunder verkligen vill ha både vad gäller information och service 
• Ta fram tydliga direktiv till Geologistics 
• Att gå över från pappersformat och fax till elektronisk informationsöverföring 
• Att hålla kunden i fokus även vad gäller transporterna  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
Frågor gällande informationsflödet vid bokning av transport frågor ställda till Marie 
Olofsson och Anita Olsen, utförd på Besam Production AB 2006-03-20 
 

1. Beskriv de steg som genomförs varje dag vid bokning av transporter hos Geologistics. 
 
Svar: De aktuella leveranslistorna skrivs ut från affärssystemet. De sammanställs och faxas 
sedan land per land till samma faxnummer hos Geologistics. 
 

2. Vilken information vidarebefordras till slutkunden? Hur görs detta? 
 
Svar: De leveranslistor som faxas till Geologistics, faxas också till kunden. 
 

3. Beskriv de steg som görs vid bokning av transport för en karuselldörr hos 
Geologistics. 

 
Svar: En faxmall fylles i och faxas tillsammans med plocklistan till Geologistics. 
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Bilaga 2 
Frågor gällande informationsflödet vid utskeppning ställd till Pierre Jonsson, utförd på 
Besam Production AB, 2006-03-20 
 

1. Hur görs den uppskattning av mängden gods som ska skickas nästföljande dag till 
Geologistics vid den preliminära bokningen? 

 
Svar: Plocklistorna skrivs ut dagligen en vecka framåt. Genom dessa uppskattas sedan vikten 
och kubiken för preliminär bokningen. Pierre gör denna uppskattning på följande vis: 
 
UniSlide: Är 0,2 m3 och ungefär 40kg/kolli, detta varierar dock något med kollits längd. 
PowerSwing: Fyra stycken har volymen 0,2 m3 och väger alltid 15 kg/kolli. 
 
Med special order och små paket görs en grov uppskattning vad gäller både volymen och 
vikten. Dock säger också Pierre att detta är den uppskattnings mall som han går efter, de 
andra som jobbar på avdelningen gör ungefär på samma sätt men alla har sina egna knep för 
att göra uppskattningen.  
  
Uppskattningen på förbokningen används sedan som en checklista på 
utskeppningsavdelningen. 
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Bilaga 3 
Frågor om informationsflödet när en order registreras frågor ställda till Kristina 
Persson, utförd på Besam Production AB 2006-03-21 
 

1. Skapas ordernumret i Baan när en order registreras? 
 
Svar: Ja, ordernumret genereras automatiskt i Baan, beroende på vilken dörröppnare som 
beställs. 

 
2. Förs information om skjutdörrars längd in i Baan när en order registreras? 

 
Svar: Ja, längden anges för produktion, så längden på dörren blir rätt enligt ordern. Vid EDI 
finns denna information redan ifylld av kunden. 

 
3. När en order registreras, registreras då även vilket färdigdatum ordern har i Baan? 

 
Svar: Ja, både datum då orderna ska börja produceras och leveransdatum genereras 
automatiskt av affärssystemet. 

 
4. När en order registreras, får då kunden någon information om när denna kommer att 

vara klar? 
 
Svar: En orderbekräftelse skickas till kunden när orderna har blivit registrerad. 

 
5. När en order registreras för kunden då någon information om när denna kommer att 

vara framme hos kunden? 
 
Svar: Ingen sådan information skickas till kunden. Kristina anser dock att detta klart skulle 
vara intressant information för kunden. 

 
6. Om sådan information som fråga fyra och fem innehåller skickas till kunden hur 

genomförs detta? Fax, post, e-post? 
 
Svar: Idag används EDI för att skicka över orderbekräftelserna till kunderna. Dock saknar 
fortfarande vissa dotterbolag EDI, informationen skickas då vanligaste genom att Kristina och 
hennes medarbetare kan välja att skriva ut orderbekräftelserna på en av dotterbolagens 
skrivare. Som sista utväg användes fax för att skicka informationen.  

 
7. Om en och samma kund lägger både en order för både skjutdörrar och slagdörrar hur 

förs detta in i systemet? 
 
Svar: Affärssystemet godkänner inte en order med både slag och skjutdörrar på. Om en sådan 
order skulle läggas delas den manuellt upp i två order. Med EDI idag kan man säga att en 
sådan order skulle studsa tillbaka och orderna måste göras om riktigt.    

 
8. Hänsyftning till fråga sju, uppstår det två order med olika ordernummer men samma 

adress och leveransdatum eller kan man slå ihop det till en order? 
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Svar: Det blir alltså två olika order med samma leveransadress och samma leveransdatum. 
Om produktionstiden skilje de olika orderna brukar leveransdatum bli det som kunden önskar 
om detta är möjligt. 

 
9. Hänsyftning till fråga sju och åtta. Om det blir två skilda order, finns det då något som 

sammanlänkar dess i Baan, så som ett referensnummer? 
 
Svar: Det finns inget i affärssystemet Baan som länkar två sådana här order tillsammans. Det 
enda som går att göra enligt Kristina är att manuellt lägga in en text på orderna som 
hänsyftning till varandra. 
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Bilaga 4 
Frågor om informationsflödet vid registrering av ADS-order, frågor ställda till Kristina 
Persson, utförd på Besam Production AB 2006-03-21 
 

1. Hur inkommer en ADS-order? Genom fax, e-post, EDI? 
 
Svar: Då fabriken i Tyskland använder samma affärssystem som fabriken i Sverige, är dessa 
sammankopplade. Så när en order läggs i Tyskland görs detta direkt in i affärssystemet i 
Sverige. Detta gör att en order från Tyskland inte behandlas överhuvudtaget av den svenska 
orderpersonalen. 

 
2. Hur registreras en ADS-order i Baan? 

 
Svar: Kristina förmodar att registreringen sker på precis samma sätt som här i Sverige. Detta 
då man för det första använder samma affärssystem och då de dotterbolag som har EDI med 
fabriken i Sverige också har det med fabriken i Tyskland. 

 
3. När tilldelas ADS-order ordernummer, när det registreras i Sverige eller i Tyskland? 

 
Svar: Då all orderinformation görs i Tyskland är det också här den tilldelas sitt ordernummer. 

 
4. Varför är det slutkundens leveransadress som finns i Baan i Sverige då godset bara ska 

gå till Tyskland? 
 
Svar: Svaret på denna fråga blir självklar efter de ovanstående frågorna. En order läggs i 
Tyskland men del tillverkas i Sverige sedan sker en transport som kan ses som en 
lagertransport från Sverige till Tyskland. Alltså läggs aldrig någon del order till Sverige utan 
den tillverkning som sker i Sverige görs efter slutordern.  

 
5. Registreras det någon längd information när det gäller ADS-order? 

 
Svar: Längden för UniSlide finns angiven i själva orderspecifikationen som fås in. Denna 
lägg in i affärssystemet så att tillverkningen ska vet hur lång dörren ska vara. 
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Bilaga 5 
Frågor om informationsflödet vid registrering av karuselldörrsorder, frågor ställda till 
Mats Åkesson, utförd på Besam Production AB 2006-03-21 
 

1. När en karuselldörrsorder registreras, vilken information förs då in i Baan? 
 
Svar: Den informations som registreras när en order på en karuselldörr görs är bland annat; 
Adress till slutkunden, ordernummer för ordern som genereras automatiskt av systemet, vem 
som ska vara transportör för godset, vilken sorts av dörr som ska tillverkas med kundspecifika 
val, vilket datum som leveransen ska vara kvar, även mått och vikt för de olika kollin som 
dörren blir läggs in. Mycket av denna information förs in manuellt. 
 

2. När en sådan order registreras blir då kunden både informerad om när dörren kommer 
att vara klar och när den kommer att vara på plats hos kunden? 

 
Svar: Kunden blir informerad om när dörren kommer att vara leveransklar från fabriken men 
dock inte när den kommer att vara framme hos slutkunden. 
 

3. Om någon sådan form av information som hänsyftas till i fråga två skickas, hur 
genomförs detta? Fax, e-post, EDI? 

 
Svar: Informationen om när dörren är leveransklar sker antingen med EDI. Det är dock inte 
alla dotterbolag som är kopplade till EDI så informationen skickas då med fax. 
 
Övrigt: För karuselldörrar generas en veckovis sammanställning över vilka dörrar som ska 
skickas den veckan. Detta görs automatiskt av affärssystemet. Alla som på något sätt berörs 
av karuselldörrarna har tillgång till denna sammanställning.  
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Bilaga 6 
Kundrelaterade frågor angående informationsflödet vid utgåendetransporter frågor 
ställda till Marie Olofsson och Anita Olsen, Besam Production AB 2006-04-20 
 

1. Varför skickas en kopia av följesedeln per post till kunden? 
 
Svar: Anledningen till att en kopia av följesedeln postas till kunden är att det inte är samma 
personal som tar emot godset som stämmer av fakturorna.  
 

2. Vad använder kunderna den skickade följesedeln till? 
 
Svar: Man antar att följesedlarna som postas används till faktura avstämning. 
 
 

3. Vid karuselldörrar både faxas och postas följesedeln, vad använder kunden denna 
information till? 

 
Svar: Stämmer inte, det är plocklistan som faxas. Detta görs en vecka innan beräknad 
leverans från fabriken. Tanken är att kunden ska kunna planera mottagandet efter den faxade 
plocklistan. Följesedeln postas av samma orsak som de andra följesedlarna postas. 
 

4. Finns det någon överenskommelse med dotterbolagen att följesedlarna ska postas? 
 
Svar: Detta har Marie och Anita ingen aning om, men de antar det. 
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Bilaga 7 
Frågor ställda till Anita Olsen och Marie Olofsson, utförd på Besam Production AB 
2006-04-20 
 

1. Hur har transportavdelningen utvecklats sedan Besam startades? 
 
Svar: Besam skickar större gods volymer, kunderna har även blivit fler vilket har inneburit 
fler länder att transportera godset till. När Sverige gick med i EU innebar det att de flesta 
transporter inte längre behövde gå som export gods, vilket minskade transportdokumenten 
som måste följa med godset avsevärt.  
 

2. Hur har hanteringen av information förändrats och utvecklats sedan starten av Besam? 
 
Svar: Anita och Marie anser att utvecklingen av information har utvecklats med den andra 
informationshanteringen på Besam. Dock använder de till hundra procent fortfarande fax då 
de utför transport bokningar hos Geologistics. 
 

3. Vad upplevs som problem gällande informationsflödet till och från Geo? 
 
Svar: Marie och Anita upplever inga problem med informationsflödet till Geologistics. Det 
som idag används är fax, på fråga varför inte e-post används blir svaret att det tar för lång tid. 
Att e-post tar tid att skicka hänger ihop med att det funnits problem med e-post-servern, 
därför känns inte e-post som något alternativ. Om det skulle vara problem med faxen väljer 
alltså Anita och Marie att ringa till Geologistics för att göra bokningarna. 
 
Om problem med bortkomna fax eller liknande uppkommer, upptäcks detta förhoppningsvis 
av Geologistics personal. De gör en koll med förbokningen som skickas in på eftermiddagen 
dagen innan. Förbokningen visar hur mycket som ungefär kommer att skickas i vikt och 
kubikmeter per skeppningsland. Den andra kollen som görs är när godset lossas på 
Geologistics terminal i Helsingborg. Denna kontroll görs då genom att kollin kontrolleras mot 
de kopior av leveranslistorna som skickas med chauffören. Men enligt Anita och Marie görs 
ingen kontroll mellan de faxade leveranslistorna och de kopior som skickas med godset.  
 

4. Vad upplevs som problem vad gäller kundservice vid transporter? 
 
Svar: Både Anita och Marie anser att de har tid att serva de kunde som hör av sig. Problemet 
är istället att det ibland kan ta tid att få fram information.  
 

5. Vilka länder har det funnits flest problem med, vad gäller transporter som skickas med 
Geologistics? 

 
Svar: De länder som Anita och Marie upplever det har funnits flest problem med 
transporterna hos är Spanien och Italien. De poängterar dock att detta beror på ländernas 
interna transportmöjligheter. 
 

6. Vad har dessa problem, för det mesta handlat om? 
 
Svar: De vanligaste problem för dessa länder har varit att transporttiden inte hålls, vilket i sin 
tur innebär att Besam inte håller sina leveranstider. Det framhålls dock att problem först och 
främst är inhemska.   
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7. Vilka länder skickas den största volymen av gods till med Geologistics som 

transportör? 
 
Svar: De största volymerna gods anser Marie och Anita går till länderna Holland, Tyskland 
och England. 
 

8. Har det funnits några specifika problem för länder med stora gods volymer? 
 
Svar: Det finns inga specifika problem när stora volymer gods transporteras, snarare tvärtom 
menar Marie och Anita. Det är vid de små mängderna gods då problem brukar uppstå.  
 

9. Vilken kundservice gällande transporter erbjuds från Geologistics sida till Besam? 
 
Svar: Anita och Marie anser att kundservicen från Geologistics till Besam är god. De har 
personliga kontakter och de vet vilka som har hand om vad. 
 

10. Verktyget GeoVista som Geologistics erbjuder sina kunder, hur fungerar det för 
Besam? 

 
Svar: Verktyget GeoVista upplever Marie och Anita som bra, problemet är att informationen 
om godset inte alltid fylls i. Detta inträffar framför allt vid små gods volymer, vilka också är 
som Marie och Anita nämnde vid en tidigare fråga också där de flesta problem uppstår. Ett 
annat problem som de också upplever med verktyget är att det kan ta tid att använda vad detta 
beror på vet de inte riktigt. De tycker det är mycket bra att de kan använda Besams egna 
ordernummer då de gör en godssökning. De kan även göra historiska sökningar med 
verktyget, hur långt tillbaka de kan gå vet de inte riktigt men mer än ett år är prövat, de 
historiska sökningarna har gjorts i led av godsredovisning. Ett sista problem som nämns med 
verktyget är att information om vissa länder saknas helt, exempel på ett sådant land är 
Finland. 
 

11. Har Besams kunder/dotterbolag tillgång till GeoVista? 
 
Svar: Det Marie och Anita vet om detta är att både lösenord och användarnamn ska vara 
utlämnade till alla dotterbolagen. Om dotterbolagen använder verktyget vet de inte, men blir 
de frågade om lösenord och användarnamn lämnas de på nytt. 
 

12. Har Besams kunder framfört några förfrågningar gällande kundservice vid transporter? 
 
Svar: Anita och Marie kan inte komma på några särskilt, men de säger att de brukar 
rekommendera att dotterbolagen skaffar sig en kontaktperson på Geologistics lokalkontor i 
kundlandet.  
 

13. Blir Ni informerade om gods skulle bli försenat direkt av Geologistics? 
 
Svar: Anita och Marie anser att om de inte har fått informationen så har Geologistics inte 
heller fått den. 
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Bilaga 8 
Frågor ställda till Inga-Lill Angbäck, utförd på Besam Production AB 2006-03-21 och 
2006-04-20 
 

1. Varför ska examensarbetet genomföras på just detta område?  
 
Svar: Examensarbetet ska genomföras på detta område då man från Besams sida vill se om 
de kan bli effektivare, skapa säkrare interna processer och kanske kunna införa vissa 
förenklingar som på något vis till slut kan leda till automatisering av vissa processer. De ser 
även att om mer tid kan frigöras, skulle denna tid kunna läggas på avvikelser och en mer aktiv 
och bredare kundservice än vad som finns idag. 
 

2. Vilka problem upplevs med detta område? 
 
Svar: De problem som idag upplevs vid utgående transporter är att resurser både vad gäller 
tid och verktyg inte riktigt räcker till. Besam ser även att det finns väldigt lite tid åt att serva 
kunderna när väl problem med transporter uppstår. Man tycker även att den återkoppling som 
man har med Geologistics är något svag. Den stora mängden papper som genereras på 
utskeppningsavdelningen skapar även i sig problem, då det är svårt att arkivera allt. Det anses 
även som ett problem att mycket idag görs manuellt, vilket gör att den mänskliga riskfaktorn 
blir stor. Besam anser även att det finns en viss risk med att använda fax som de gör idag. 
Denna risk är framförallt att fax som inte kommer fram och att kvaliteten på den faxade 
informationen inte är den bästa.  
 

3. Hur har transportavdelningen utvecklats sedan Besam startades? 
 
Svar: När Besam startades och en lång tid in i verksamheten fanns det ingen egen avdelning 
för transportadministration. Detta sköttes istället av dem som registrerade kundorder. Förr var 
det även väldigt mycket administration vid varje transport, detta då Sverige inte var med i EU 
vilket gjorde att allt gods gick som export. De exportdokument som då krävdes gjordes helt 
manuellt eller på skrivmaskin. 
 
 För ungefär 10 år sedan skaffade Besam en fristående programvara som heter EdiCom 
Transport. Denna programvara tar hand om alla transportdokument som kan behövas, dock 
inte automatiskt utan viss ifyllnad i aktuella dokument måste ske. Dock finns än idag inte 
någon koppling mellan Besams affärssystem Baan och EdiCom. Besam har även valt att bara 
använda en liten del av EdiComs möjligheter, men det som används av programmet har 
förenklat transportdokument skrivningen mycket. 
 
Innan år 2000 skickade Besam inga direkttransporter ut till slutkund. Istället skickades godset 
till centrala lager i varje kundland. Upphandlingen av transporter som då gjordes av Besam 
var att se till att få den bästa transportören på alla de aktuella marknaderna. Detta ledde till att 
Besam använde sig av väldigt många olika transportörer och möjligheten till att pressa 
priserna för transporterna var väldigt liten. 
 
Omkring år 2000 bestämde sig Besam för att införa direkttransporter ut till slutkund. En 
upphandling genomfördes och uppdraget att ta hand om de flesta av Besams transporter gick 
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till Geologistics. Denna omstrukturering av transporterna innebar också för Besam att de 
kunde pressa priserna för transporterna då större volymer skickas med samma transportör. 
 
För två år sedan flyttades avdelningen för utgående transporter och tillhör idag avdelningen 
Kundservice. Själva bokningen av gods har alltid gjorts på telefon och fax. Idag är dock faxen 
den som används mest vid transportbokningar.  
 

4. Hur har hanteringen av information förändrats och utvecklats sedan Besam startades? 
 
Svar: Hanteringen av den information som genereras på avdelningen för utgående gods har 
utvecklats så att, före år 2000 gjordes all bokningen av transporter över telefon. Detta då det 
bara fanns en leveransadress per kundland och då det rörde sig om olika transportörer 
beroende på vilket land godset skulle skeppas till. Idag görs bokningarna per fax, genom att 
leveranslistor för de aktuella skeppningsländerna faxas till ett nummer hos Geologistics.  
 

5. Vad upplevs som problem gällande informationsflödet till och från Geo? 
 
Svar: Besam har idag inga stora problem i informationsflödet med Geologistics men tror att 
de manuella och ibland resurskrävande rutinerna kan förenklas och göras säkrare. 
Bokningsinformationen från Besam registreras manuellt hos Geologistics och genererar ingen 
bekräftelse. Man upplever från båda håll en viss risk med fax-bokningarna som ”inte kommer 
fram” till Geologistics. En lösning som man ser som en lösning på väldigt många av de 
problem man har med informationsflödet idag anser Inga-Lill skulle vara en elektronisk 
överföring av bokningar och bokningsbekräftelser. En sidovinst borde bli elektroniska 
fakturor med automatisk fakturakontroll.  
 

6. Hur mycket gods skickas igenomsnitt per dag/vecka och hur stor del skickas med 
Geo? 

 
Svar: Inga-Lill gör en uppskattning att man skickar något mer än 20 ton/vecka. 
 

7. Vilken form av kundservice vid transporter erbjuder Besam idag sina kunder? 
 
Svar: Den kundservice som idag erbjuds av Besam vid utgående transporter är avisering av 
gods samma dag som godset lämnar fabriken i Landskrona. Aviseringen görs genom att de 
leveranslistor som faxas till Geologistics även faxas till den kund som har lagt ordern, detta är 
nästan alltid ett dotterbolag till Besam. Kunderna till Besam Production är Besams 
marknadsbolag. 
 
Idag sköts den huvudsakliga kundkontakten genom de personer som registrerar order. Dock 
finns idag ingen utöver aviseringen specifik kundservice vad gällande transporter angivna i 
kundkontrakten mer än att Besam Production AB står för transporterna ut till slutkund. 
 
Besams mål vad gäller transporterna är att godset skall vara på plats enligt tidtabell. Den 
specificerade tidtabellen har fastställts i avtal med Geologistics och kommunicerats till 
marknadsbolagen. 
 
 

8. Vad upplevs som problem vad gäller kundservice vid transporter? 
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Svar: Det som idag upplevs som problem vad gäller kundservicen vid transporter är när något 
väl händer. Problemen då är att det inte finns tid för att ta hand om kunden och lösa deras 
problem direkt. En annan sak som också anses vara ett problem är att Besam inte alltid får den 
information som krävs för att kunna serva sina kunder i tid, detta kan bero på att Geologistics 
varken har den information som behövs eller svar, vilket gör att Besam blir lidande på slutet. 
 
Det är svårt att få information om avvikelser av alla slag. Det tar också för lång tid att få svar 
på frågor från kunderna om var godset är eller när det kommer. Det värsta scenariot är när 
kunden ringer och frågar efter en sändning som skulle ha varit framme och vi inte har fått 
någon information om förseningen! Vi vill ha full koll på våra sändningar och genom en 
smidig administration få tid över till att bevaka de lite udda sändningarna eller de som vi vet 
är extremt viktiga för våra kunder. 
 
 

9. Vilka länder har det funnits flest problem med, vad gäller transporter som skickas med 
Geologistics? 

 
Svar: De länder som det funnits flest problem med transporterna till är enligt Inga-Lill; 
Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Portugal. 
 

10. Vad har dessa problem, för det mesta handlat om? 
 
Svar: Dessa problem har framförallt handlat om att utlovade transporttider inte hålls. Det 
händer förstås också att gods kommer bort, förväxlas etc. Transporter till Sydeuropa 
innehåller flera omlastningar vid olika terminaler. Detta gör att om något blir fel har det visat 
sig väldigt svårt att få fram information om vad som egentligen har hänt med godset.  
 
Det som man från Besams sida vill är att kunna hålla de lovade transporttiderna till alla 
länder, inte bara de som har ”lätta” transporter. Besam vill vara ett företag som anses pålitliga 
och håller det de lovar, de vill även kunna inneha den rätt och aktuell information vad gäller 
allt från tidtabeller till övriga situationer som kan uppstå. 
 
Vi vill vara proaktiva och informera våra kunder så tidigt som möjligt om problem uppstår 
men lyckas inte alltid med det 
 
 

11. Vilka länder skickas den största volymen av gods till med Geologistics som 
transportör? 

 
Svar: De länder som det skickas den största volymen gods med Geologistics är; Spanien, 
Holland, England och Tyskland. 
 

12. Har det funnits några specifika problem för länder med stora gods volymer?  
 
Svar: Det finns inga specifika problem som kan förknippas med stora sändningsvolymer. 
 

13. Vilken kundservice gällande transporter erbjuds från Geologistics sida till Besam? 
 
Svar: Den kundservice som Geologistics erbjuder Besam idag, anser Besam vara relativt god. 
De är uppmärksamma, är duktiga på uppföljning och statistik. Dock finns det luckor angående 
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informationen vid transporter där fel har uppkommit. Detta beror då för det mesta på att 
Geologistics antingen själva saknar information eller att det tar lång tid för dem att få fram 
informationen. 
 

14. Verktyget GeoVista som Geologistics erbjuder sina kunder, hur fungerar det för 
Besam? 

 
Svar: Verktyget GeoVista anses av Besam vara ett bassystem och som Inga-Lill uttryckte det: 
”Det var det som fanns”. Det som är bra med GeoVista att när en sökning för Besams gods 
görs kan man använda det ordernummer som tillhör Besam. Även de dotterbolag som har 
Geologistics som sluttransportör har tillgång till GeoVista.  
 

15. Har Besams kunder/dotterbolag tillgång till GeoVista? 
 
Svar: De dotterbolag som har Geologistics som sluttransportör har tillgång till GeoVista. 
Med sluttransportör menas att Geologistics finns representerade i kundens land. Dock kan 
även de dotterbolag med annan sluttransportör använda GeoVista, problemet för dessa länder 
är att Geologistics inte fyller i information om de transporter som utförs av Geologistics 
inhyrda transportörer. 
 

16. Finns det några önskemål från Besams kunder gällande kundservice vid transporter? 
 

Svar: De önskemål som finns idag gällande kundservice både från Besams sida och från de 
indikationer som de fått från sina kunder är, att Besam måste ha bättre, större och mer 
noggrann kontroll över de transporter som anses ”mer viktiga” än andra. Besam tycker också 
det känns viktigt att kunna erbjuda sina nyckel-kunder något extra även när det gäller 
kundservicen vid transporterna. Besam har även vad man kallar för rush orders, dessa ”snabb 
order” skulle Besam även vilja kunna garantera snabba och bra transporter med hög 
kundservice. 

 
17. Finns det någon överenskommelse med dotterbolagen att följesedlarna ska postas eller 

skulle detta kunna lösas på något annat sätt? 
 
Svar: Att man idag postar följesedlarna är en gammal rutin som fortfarande görs. Inga-Lill 
anser att detta lika bra hade kunnat ske på något annat sätt. 

 
18. Finns det någon juridiskt restriktion som säger att leveranslistor, följesedlar och 

plocklistor måste finnas i pappersformat? 
 
Svar: Det finns ingen juridisk restriktion som säger att leveranslistor, följesedlar och 
plocklistor måste finnas i pappersformat. 
 
I samråd med Inga-Lill och med ledning av frågorna 9, 10, 11 och 12 har dotterbolagen i 
Tyskland, Polen, Spanien och Italien valts för kundserviceundersökning. 
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Bilaga 9 
Frågor ställda till Thomas Nilsson, utförd på Besam Production AB 2006-04-20 
 

1. Hur är Besams affärssystem Baan uppbyggt? 
 
Svar: Besams affärssystem Baan är uppbyggt med fem moduler som alla är sammankopplade 
i olika led. All information som förs in i affärssystemet samlas i databaser. 
 

2. Hur samverkar Baan med andra datasystem? 
 
Svar: I det nuvarande Baan går det att skriva ut dokument i excelformat och som textfil. Det 
går även att maila direkt från affärssystemet. Dock går detta mail direkt till användarens egen 
mailadress och därifrån får sedan användaren vidarebefordra mailet till önskad adress. Det 
finns idag ingen möjlighet att ändra i systemet till någon annan mailadress.      
 

3. Finns det någon möjlighet att idag utan några ändringar i systemet att erhålla listor 
baserade på ordernummer och status? 

 
Svar: Det finns en modul i Baan som kan ge listor över de order som har status för leverans 
genom kundnummer. 
 

4. Vad har Baan för möjligheter utbyggningsmässigt? 
 
Svar: Det finns idag inga möjligheter att bygga ut Baan med nya moduler. Det enda som idag 
kan göras är små programmeringar som kan komplettera och utvidga de nuvarande modulerna 
något. För att en utbyggnad av Baan skulle kunna ske på Besam, måste en nyare version av 
Baan köpas in. 
 

5. Hur länge har Baan funnits som affärssystem på Besam? 
 
Svar: Besam införde Baan som affärssystem omkring 1995. Dock har en del uppgraderingar 
gjorts på systemet sedan dess. 
 

6. Hur länge har Baan funnits som affärssystem på marknaden? 
 
Svar: Affärssystemet Baan hette från början Triton. Detta affärssystem lanserades i början av 
1990-talet. 
 

7. Finns det möjlighet till elektronisk arkivering? 
 
Svar: Varje natt körs backup på antingen hela eller valda delar av servrarna på Besam. All 
denna information sparas på databand. Detta gör att någon annan form av elektronisk 
arkivering inte görs. Om en aktivt elektronisk arkivering skulle vara aktuell skulle detta kunna 
lösas. 
 

8. Hur ser du på framtiden med nuvarande Baan som affärssystem? 
 
Svar: Thomas anser att man helst skulle byta till ett helt nytt affärssystem. Detta både för att 
kunna göra nya utvecklingar och för att det affärssystem som i dag finns på Besam är 
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gammalt. Han säger att även om det är jobbigt och att det krävs mycket arbete bör ett 
affärssystem ”bytas” vart tionde år. 
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Bilaga 10 
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Bilaga 11 
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Bilaga 12 
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Bilaga 13 
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Bilaga 14 



Bilaga 15 
 
Frågor ställda till Gustaf Engholm och Mats Broberg på Geologistics 2006-04-21 
 

1. Hur stort är Geologistics jämfört med era konkurrenter? 
 
Svar: I Sverige är Geologistics stora på landtransporter medan den största markanden globalt 
sett är sjö. I Sverige anser Geologistics att man ungefär hamnar på tionde plats bland landets 
logistik företag, men som Gustaf Engholm poängterar är det ett stort hopp från tredje platsen 
ner till fjärde. Globalt sett erhåller Geologistics tolfte platsen bland världens logistik och 
transport företag. Dock är strävan att vara på åttonde plats år 2008.  
 

2. I vilka länder finns Geologistics? 
 
Svar: Geologistics finns i någon form i hela världen, antingen som lokalkontor eller genom 
agenter. Kontoret i Helsingborg sköter alla vägtransport i hela Sverige. 
 

3. Vilken nisch i transportbranschen anser ni att ert företag tillhör? 
 
Svar: Den nisch som Geologistics anser sig tillhöra är logistiknischen men med special 
inriktning på transportservice och personliga kontakter. Den personliga kontakten anser 
Geologistics som mycket viktig då denna för företag närmare sina kunder. 
 

4. Vilka olika sorters informationslösningar erbjuder ni era kunder? 
 
Svar: De informationslösningar som idag används och erbjuds Geologistics kunder är fax, e-
post och telefon. Dock är Geologistics mycket öppna för andra lösningar om kunden så skulle 
önska. 
 

5. Vilken kundservice erbjuder ni era kunder? 
 
Svar: Den kundservice som framförallt erbjuds är personlig kontakt, tillgång till operativ 
personal och att leva upp till de krav som kunderna ställer. 
 

6. Verktyget GeoVista som ert företag erbjuder, hur är det tänkt att användas? 
 
Svar: GeoVista är tänkt att användas för både historisk- och realtidssöknig av gods. För 
bokning, för att kunna se olika avgångar m.m. 
 

7. Finns det några tankar på att vidareutveckla GeoVista, med kanske fler 
funktioner? 

 
Svar: Snart kommer en ny version av GeoVista och vilka nya funktioner som denna kommer 
att innehålla vet man på Geologistics i Helsingborg inte riktigt än. Dock kan kundspecifika 
funktioner byggas på det GeoVista som finns idag, sådan funktioner kan vara allt från 
lagersaldo till fakturerings kontroll. 
 

8. Finns det idag några möjligheter för era kunder till realtids Track and Trace av 
sitt gods?  
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Svar: Idag finns det ingen möjlighet för Geologistics kunder att genomföra en realtidssökning 
av sitt gods. Geologistics egna lastbilar är utrustade med GPS-sändare och i vissa kundfall 
används dessa för att kunna leverera de kundkrav som ställs om realtids sökning. 
 

9. Om ja, hur? Om inte finns det några planer i framtiden på att införa någon 
sådan sorts av service? 

 
Svar: I speciella fall finns möjlighet till realtidssökning genom GPS-sändare. Detta erbjuds 
dock bara om detta är ett krav från kunden. 

 83



Bilaga 16 
 
Frågor ställda till Mats Broberg och Ulf Silvhed på Geologistics 2006-04-21 
 
 

1. Hur används den preliminärbokning som faxas till Geologistics från Besam? 
 
Svar: Preliminärbokningen används som underlag för att plats ska finnas hos exportbilarna 
kommande dag. 
 

2. Hur används de leveranslistor som faxas dagligen till Geologistics från Besam? 
 
Svar: De leveranslistor som faxas dagligen till Geologistics från Besam används som 
underlag för uppdrags registrering. 
 

3. Vilken information som finns på leveranslistorna används av ert företag? 
 
Svar: All information som finns på de leveranslistor som faxas till Geologistics används.  
 

4. Är den information som finns på de leveranslistor som faxas från Besam 
överflödig? Om ja, vilken information anses som överflödig? 

 
Svar: Nej, det är ingen information på de leveranslistor som faxas från Besam dagligen som 
anses vara överflödig. Den information som finns på dagens leveranslistor har vuxit fram efter 
tiden. 
 

5. Är den information som finns på de leveranslistor som faxas från Besam för 
knapphändig? Om ja, vilken information anses ytterligare behövas? 

 
Svar: Den enda information som man anser skulle ytterligare vara till nytta är längder för det 
gods som skickas till fabriken i Tyskland. Idag används preliminärbokningen endast. 
 

6. Hur används de leveranslistor som skickas med godset från Besam? 
 
Svar: De leveranslistor som skickas med godset från Besam till Geologistics, används av 
lagret hos Geologistics. De används där till sortering och för markering av eventuella 
anmärkningar. Dessa leveranslistor anses av Ulf inte kunna ersättas på något annat vis än hur 
det är idag.  
 

7. Varför skickas ingen bokningsbekräftelse för det dagliga godset till Besam? 
 
Svar: Varför ingen bokningsbekräftelse ges på det dagliga godset uteblev svaret. Det 
Geologistics gör idag är att ringa om något inte stämmer överens med antingen 
preliminärbokningen eller de leveranslistor som faxas. Dock sker bokningsbekräftelser för 
andra kunder hos Geologistics. 
 

8. Hur används den information som fås över fax när en karuselldörr från Besam 
bokas för transport? 
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Svar: Den information som skickas på fax vad gäller karuselldörrar används till uppdrags 
registrering. Den information som används är kundens adress, mått på de olika kollina, 
ordernummer och flakmeter. 
 

9. Är den information som fås över fax vid bokning av transport för karuselldörrar 
från Besam överflödig? Om ja, vilken information anses som överflödig? 

 
Svar: Plocklistorna som faxas innehåller information som inte används av Geologistics. Om 
informationen som väl används av Geologistics på dessa plocklistor förmedlas på annat sätt 
skulle den överflödiga informationen försvinna. 
 

10. Är den information som fås över fax vid bokning av transport för karuselldörrar 
från Besam för knapphändig? Om ja, vilken information anses ytterligare 
behövas? 

 
Svar: Det finns ingen information vid bokning av karuselldörrar som anses knapphändig av 
Geologistics. 
 

11. Om de leveranslistor som nu faxas från Besam till er, istället skulle överföras 
elektroniskt, hur skulle detta förändra arbetet med leveranslistorna för er?  

 
Svar: Om leveranslistorna från Besam skulle överföras elektroniskt skulle det för 
Geologistics del inte innebära någon förändring i arbetet mer än att de måste gå till skrivaren 
istället för faxen. Om inte bokningen förs direkt in i Geologistics bokningssystem måste 
leveranslistorna finnas i pappersform, då tillägg görs för hand på dessa. 
 

12. Vilka fördelar respektive nackdelar skulle elektronisköverförning av Besams 
leveranslistor kunna innebära för er? 

 
Svar: Nackdelar är att skrivaren står längre bort än vad faxen gör, annars spelar det ingen roll. 
Om bokningen från Besam kunde göras direkt in i bokningssystemet hos Geologistics skulle 
detta innebära vinst tidsmässigt hos Geologistics då uppdrags registrering inte behövs göras. 
 

13. Hur tillhandahåller era andra kunder er den information som Besam har valt att 
faxa till er? 

 
Svar: De tre sätt som idag används är telefon, e-post och fax. Idag är telefon och e-post det 
som används mest, dock brukar de bokningar som görs över telefon leda till att 
bokningsunderlaget faxas senare. 
 

14.  Hur behandlas bortkommit gods? 
 
Svar: Godssökning är lite av detektivarbete. Man kontrollerar lastlistor, ankomstlistor och om 
chauffören lagt märke till något avvikande. Geologistics har även ett internt system som 
används vid godssökning. 
 

15.  Hur snabbt informeras kunden (Besam) om att problem med en transport skulle 
uppstå? 
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Svar: Kunden får informationen så fort som möjligt efter den har nått kontoret i Helsingborg. 
Dock hänger allt på att chauffören hör av sig om något skulle hända. 
 

16. Hur ofta informeras Besam om en av deras transporter skulle bli försenade? 
 
Svar: Information angående transporter av karuselldörrar är mycket enklare att ge, då dessa är 
mer fristående transporter. Annars ska resten av godset gå enligt tidtabell och ingen direkt 
kontakt görs. 
 

17. Hur snabbt informeras Besam om försenat gods? 
 
Svar: Besam informera så fort Geologistics har fått informationen. Det finns även kontakter 
mellan de lokala Geologistics kontoren och Besams dotterbolag. 
 

18. Vad för sorts rapportering görs till Besam och hur ofta görs denna rapportering? 
 
Svar: Det görs en månadsvis leveransprecision till Inga-Lill Angbäck. Även en 
leveransstatistik per produkt redovisas månadsvis till Inga-Lill. 
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Bilaga 17 
Frågor ställda till dotterbolagen I Tyskland: Michael Kaufer, Polen: Tomasz Pietrzak, 
Spanien: Marica Garcia och Italien: Francesca Garbelli, utförd 2006-05-23  
 

 
 
1. What kind of information would you like to request regarding transports of 

goods from Besam in Sweden? 
 
Answer from Poland: How many days EXACTLY it takes for particular products, from 
factory to the site. Information on the forwarder agent, like phone number, on the transport 
confirmation, this to have the possibility to check where the order is.  
 
Answer from Germany: Will be helpful to know the exact date when the goods are on site, 
the arrival date. Sometimes we send technicians to site and the material don’t arrive, this 
when Geologistics delivers UniSlide operators to us. 
 
Answer from Spain: I would like to have information if there are problems on the delivery 
day and of missing materials. 
 
Answer from Italy: We need any information of changes as soon as possible. 
 
 

2. Is the quality of the information, regarding transports of goods, you get today 
good enough? 

 
Answer from Poland: No 
 
Answer from Germany: No. We do need to have the information when the material is on site. 
It is not enough to know when the material leaves Sweden. 
 
Answer from Spain: No 
 
Answer from Italy: I can confirm that we today get good information from Besam in Sweden. 
 
 

3. Is the information, regarding transports of goods, you receive today enough for 
your needs?  

 
Answer from Poland: No 
 
Answer from Germany: No, se answer point 1 and 2 
 
Answer from Spain: No 
 
Answer from Italy: Yes, the information we get is the information that we have agreed on 
getting.  
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4. Do you today use all the information you receive regarding transports from 
Besam in Sweden? 

 
Answer from Poland: Yes 
 
Answer from Germany: What we get, we use. But also the information comes splitted to 
Besam DE. That meant, we get information from shipping department via FAX to production 
and/or the warehouse department. Better way to send e-mail to Operation DE, perhaps we 
should create a new outlook inbox? 
 
Answer from Spain: The only information we receive today is the shipping, that we found is 
very useful. 
 
Answer from Italy: Yes. All the information is used to understand where the goods are. We 
use the information when our customers call, to give them the real situation.  
 
 

5. What kind of information, regarding transports of goods, is relevant for you? 
 
Answer from Poland: The EXACT date of arriving. Phone number to the forwarder agent. 
 
Answer from Germany: We need to know our purchase number. But even better the Baan 
sales order number. Whit this it would be easier to find out site etc. Also necessary is the site 
address, not short forms, like “LIDL Neu-Ulm”.  
 
Answer from Spain: Of course the shipping day, kind of goods and the delivery information. 
But also should we like to receive information regarding delivery’s that has been delivered to 
the wrong address, missing parcels, late lorries to Spain etc… 
 
Answer from Italy: The information that we need is: order number, quantity of gross weight, 
city of arrival in Italy, Geologistics to contact on time and possibility to follow goods.  
 
 

6. What kind of information do you receive today regarding date of shipping and 
from whom? 

 
Answer from Poland: Only the date when the goods are picking up from Sweden, this date is 
written in the order confirmation. 
 
Answer from Germany: We get the daily shipping lists from the shipping department and the 
data from the UPS deliveries by fax. Sometimes a lot of papers, better way by mail- see also 
answer no. 4.   
 
Answer from Spain: Shipping information from Besam Production. 
 
Answer from Italy: Today we receive all information from Anita Olsen. 
 
 

7. Regarding the question above, in what way do you today receive this 
information? 
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Answer from Poland: By fax 
 
Answer from Germany: see answer 4 and 6. 
 
Answer from Spain: By mail 
 
Answer from Italy: Today we receive all information by e-mail. 
 
 

8. What kind of information do you receive today regarding the date of delivery 
and from whom? 

 
Answer from Poland: None information about the delivery date is today given to us. 
 
Answer from Germany: Our warehouse employees pass the faxed information through to 
operational department. Better way, see answers before. 
 
Answer from Spain: Some time we receive the acknowledgement document by fax, but not 
always. 
 
Answer from Italy: Today we receive one document with all information from Anita Olsen. 
 
 
 

9. Regarding the question above, in what way do you today receive this 
information? 

 
Answer from Poland: Doesn’t receive this information.  
 
Answer from Germany: see answers before. 
 
Answer from Spain: By fax. 
 
Answer from Italy: The information is today received by e-mail from Besam Sweden and by 
fax from Geologistics. 
 
 

10. When goods for some reason don’t arrive, who do you contact in this matter? 
 
Answer from Poland: It has never happened. We have only delays. 
 
Answer from Germany: Shipping department at Besam Sweden. 
 
Answer from Spain: The transport agency, because Besam Production don’t have this 
information. 
 
Answer from Italy: I will ask for confirmation from Anita Olsen and also from Gun 
Johannesson (orderägare) that has confirmed the order in the beginning.  
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11. Does it happen that you get contacted before you notice that there are problems 

with the transports? 
 
Answer from Poland: No answer. 
 
Answer from Germany: Sometimes it happens that we get this kind of information. But it 
also happens that we have technicians on site and then find out that there are problems with 
the delivery and in those cases it’s all ready to late.  
 
Answer from Spain: No, I notice it because our technician found it, and then I inform the 
transport agency. 
 
Answer from Italy: If there is a problem I will contact all people that can help me solve the 
problem, before Sweden and after Italy. After the problem is solved I send a report to Inga-
Lill Angbäck at Besam Production AB. This to let Besam know how paid for the transport 
reliability, service and others. 
 
 

12. Regarding the question above, who is it that gives you this information, Besam or 
the transportation company, Geologistics? 

 
Answer from Poland: The information comes from Besam. 
 
Answer from Germany: For sliding and swing doors we get the information from Besam 
Sweden. For revolving doors we have a direct contact with Geologistics. 
 
Answer from Spain: Geologistics. 
 
Answer from Italy: It is Gun Johannesson that helps us when there is a problem. She lets us 
know what was produced and packed in Sweden, what was loaded from Geologistics and the 
date for this. She also helps us when there are goods missing or other problems. 
 
 

13. Does it happen that you have to contact Besam and make them aware of that 
there is problem with the transport? 

 
Answer from Poland: Yes, it does. 
 
Answer from Germany: Yes. We sometimes have to inform the shipping department that 
there is no material on site as planned. The time of the transport sometimes take longer for 
Geologistics than planned.  
 
Answer from Spain: Always. That is what happens.  
 
Answer from Italy: In all cases we go tighter ahead to solve the problem. 
 
 

14. What kind of contact do you have with the company that transports your goods? 
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Answer from Poland: Only with the “end chain link”, the driver. 
 
Answer from Germany: Normally no direct contact. For revolving doors we have a direct 
contact person at Geologistics. 
 
Answer from Spain: We have people here in Spain, in different city’s that informs us when 
the lorry arrived in Spain.  
 
Answer from Italy: By fax or phone. We contact the person that has knowledge of the 
transport both in Sweden and in Italy.  
 
 

15. What kind of wishes regarding customer service for transports do you have? 
 
Answer from Poland: Ability of phone contact with the forwarder agent or some electronic 
way for control of where the goods are. 
 
Answer from Germany: To know the exact date when the goods is on site. With exact date 
and time !! 
 
Answer from Spain: To send us the information of the goods and delivery addresses and 
contact persons. That we can use to check that every thing is ok in the order of the delivered 
goods.  
 
Answer from Italy: To be contacted when any changes appear. 
 

 
16. How often do the goods from Besam arrive late? 

 
Answer from Poland: Often. We do not have very detailed reports about it, this because we 
not are sure how to count. There are no delays in sending the items from the factory in 
Sweden, but there are lots of delays with deliveries. 
 
Answer from Germany: Not easy to answer. We do not have a statistic for this problem. Let 
me say 2-3 times a month for goods sent from Sweden. For the transport of goods from 
production in DE with their subcontractors there are more problems having the goods on site 
in time. 
 
Answer from Spain: Very often. 
 
Answer from Italy: Only when there are problems whit the production in Sweden or when 
Geologistics don’t ship on Tuesdays and near holidays.  
 
 

17. How often do you have to contact either Besam or Geologistics, due to lack of 
information? 

 
Answer from Poland: Not so often. We are not able to get proper information from neither 
Besam nor Geologistics. 
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Answer from Germany: Roughly 5-10 times a month?! 
 
Answer from Spain: Every week.  
 
Answer from Italy: Minimum, maybe about once a month. 
 
 

18. Regarding the question above, what kind of information do you usually miss? 
Answer from Poland: As mentioned before. 
 
Answer from Germany: Again the answer: Exact date of arrival on site with date and time. 
 
Answer from Spain: Information regarding late deliveries. When lorries are late from Sweden 
even Geologistics in Madrid lacks information on when the delivery will arrive.  
 
Answer from Italy: The document when the goods start. 
 
 

19. How often do you get a satisfying answer for your questions in a fairly reasonable 
time from Besam?  

 
Answer from Poland: See answer 17. 
 
Answer from Germany: When it comes to late deliveries there cannot be a satisfying answer. 
The response time is ok. Often we get this kind of answers pretty quick.  
 
Answer from Spain: Long, because I think the problem is that Besam don’t know what has 
happen to the goods from the time that the parcel leaves Landskrona. 
 
Answer from Italy: All the time we get good answers from Besam. 
 
 

20. How often do you get a satisfying answer for your questions in a fairly reasonable 
time from Geologistics? 

 
Answer from Poland: See answer 17. 
 
Answer from Germany: Here we sometimes have the problem that it can take a few hours 
before we get an answer. This creates costs and frustration both for the employees and for the 
technicians on site. 
 
Answer from Spain: Only some times. 
 
Answer from Italy: It depends on the people we have given the questions to. 
 
 

21. Do you have access to the tool GeoVista that Geologistics is offering? 
 
Answer from Poland: Not at all. 
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Answer from Germany: No, not yet. 
 
Answer from Spain: No 
 
Answer from Italy: Yes, we have access to the tool GeoVista. 
 
 

22. What other kind of customer service of transport, apart from the one that exist 
today, would you be interested in?  

 
Answer from Poland: No answer. 
 
Answer from Germany: Faster delivery of Geologistics deliveries. Ability to pursuit the 
goods via internet, both in real- and historic-time. 
 
Answer from Spain: Web site to see were the goods are, like the one that UPS offers.  
 
Answer from Italy: The usual transport toll for trucks, GeoVista is enough for our delivery 
system. Another one will take time to receive the service that we now have with Geologistics 
as shipping agent. 
 
 
Others: 
 
Answer from Italy: The most important information is to receive in the same time all the 
news about any fact both good and bad or mistakes, these are necessary to know Immediately. 
It is also important to have direct contact with our office to make or give the right address, or 
name of people to contact to arrive on time to the site. 
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